/СЖКЛАРАЩЯ
ВІДПОВІДНІ

тєріально-технічної бази вимогам
тань охорони праці

Відомості про робото)
Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
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03680. м. Київ, вул. Тверська, 5,
Л іїІГ Т ІЛ Ч Н Я У П Л И Г Р М Н Я .
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" * А £ Ц Р П О У 40075815. Кравиов Євген Павлович
к0Д згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника,

+38 (044) 309-70-05 (07:00-21:00) иг@и2.еоу.иа
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 «Подільське територіальне управління» філії «Центр
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

будівельно-монтажних робіт та експлуатаиії будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця»
машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

24240 Вінницька область. Томашпільський район, смт. Вапнярка,
вулиця Енергетиків, 3 Дільниця капітального та поточного ремонту Вапнярка
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
відсутня
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
відсутня
(дата проведення аудиту)

Я, Драгомареиький Віталій Леонідович, начальник виробничого підрозділу
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

«Подільського територіального управління» філії «Центр будівельно-монтажних
робіт та експлуатаиії будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця», що діє на
підставі довіреності, виданої Мруцем Юрієм Богдановичем, першим заступником
директора філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатаиії будівель і
споруд» та посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального
округу Колесніком О.І. 30.10.2017 і зареєстрованої в реєстрі за № 1781 , який в
свою чергу діє на підставі довіреності, виданої виконуючим обов'язки голови
правління ПАТ «Українська залізниця» Кравиовим Євгеном Павловичем та
посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
Ісаєнко О.В. 25.10.2017 і зареєстрованої в реєстрі за № 3466,
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:
ВІННИЦЬКА М ІСЬКА РАДА

роботи ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ на ВИСОТІ понад 1,3 МІ&^( адміністративних послуг
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)
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- роботи в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі
(ємностях, топках);
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій;
- зварювальні роботи.
Кількість робочих місць - 10, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 10, будівель і споруд (приміщень) - 2, виробничих об’єктів
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 1.
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості ві лттовілальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог

пратті та промислової безпеки: Начальник виробничого підрозділу «Подільське
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

територіальне управління» Драгомарепький Віталій Леонідович, Головний інженер
Наку Роман Федорович. Заступник начальника Тимошенко Ю р ій Васильович,
Головний механік Єремчук Ю р ій Миколайович. Майстер будівельних та
монтажних робіт Дубик Денис Вікторович капітальний ремонт Вапнярка, Бригадир
(звільнений! Гуменюк Віталій Вікторович поточний ремонт Вапнярка. Працівники
у відповідності до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), пройш ли навчання у Д орожньому
учбово-методичному центрі охорони праці Регіональної філії «Одеська залізниця»
Протоколи №11-17 від 02.06.2017 року, №12-17 від 16.06.2017 року, №5 від
03.04.2017 року, №14 від 27.04.2017 року - в наявності.
На підприємстві створено службу охорони праці у кількості одного працівника
наявністю служби охорони праці,

провідного інженера з охорони праці
На підставі Наказу №2/39 від 15 лютого 2018 року переглянуто та введено в дію
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Положення про систему управління охороною праці по ВП «Подільське
засобів індивідуального захисту,

територіальне управління» Існує нормативна база для функціонування Системи
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

управління охороною праці (СУОП). Інструктажі з питань охорони праці
проводяться на підставі Положення про порядок проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж з питань охорони праці
проводиться службою охорони праці, первинні, повторні, цільові та позапланові
інструктажі проводяться відповідальними особами за дотримання вимог
законодавства з питань охорони пралі на своїх дільницях. Створена комісія з
перевірки знань з питань охорони праці. Працівники управління пройшли
перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони праці в повному обсязі.
П ротокол засідання екзаменаційної комісії №17/1 від 28.02.2018 ро к у . Д ля
безпечного виконання робіт розроблені та затверджені наступні регламентуючі
документи: ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці №ЯРИ 6 «Під час виконання робіт в
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах». ІНСТРУКЦІЯ з охорони пралі №КРИ
7 «При виконанні робіт в шахтних колодязях», ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці
№КРН 8 «Під час робіт в колодязях систем водопостачання і волові лведення»,
ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці №КРН 9 «Під час робіт в закритих просторах»,
ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці №КР1Ч 10 «Під час виконання земляних робіт».
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ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці №КРМ 11 «При виконанні земляних робіт під час
будови, ремонту водопровідних і каналізаційних мереж та споруд ». ІНСТРУКЦІЯ з
охорони праці №КРК 15 «Під час проведення земляних робіт в ручну»,
ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці №КРИ 12 «При виконанні робіт на висоті»,
ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці №КРН 13 «Під час виконання робіт на висоті з
використанням спеціальних страхувальних засобів». ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці
№2 ЗО «Під час виконання вогневих робіт», ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці № 15
«Для електрогазозварника»; (інструкції затверджено Наказом начальника
управління №2/51 від 27.07.2017 року та №2/29 від 15.01.2018 року.)
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно
з нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівника залізничного транспорту України
НПАОП 60.1-3.31-17, Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі
спецодягу, спепвзуття та інших 313 працівникам та службовцям, зайнятим на
будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах. Нормами безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 313 працівникам загальних
професій різних галузей промисловості. Засобам індивідуального захисту
проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням в відповідні журнали,
які передбачені Правилами безпечної роботи з інструментами та пристроями
НПАОП 0.00-1.71-13.
Працює кабінет з охорони праці на 40 осіб. Розроблено 237 інструкцій з охорони
праці, які затверджені наказами начальника управління згідно строків їх перегляду.
Працівники в повній мірі забезпечені нормативно-правовими актами з охорони
праці і експлуатаційною документацією, матеріально-технічна база відповідає
Закону України «Про охорону праці».

В.Л. Драгомарецький
(ініціали та прізвище)

2018 р.

Декларація зареєстрована
територіальному органі Держпр
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