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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законоі
питань охорони праці
<9^Відомості про роботодавця:
ПАТ «Українська залізниця», (ідентифікаційний код 40075815, місцезнаходження
юридичної особи: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5) Філія «Центр будівельно-монтажних робіт
та експлуатації будівель і споруд», (ідентифікаційний код 41149437, місцезнаходження: м.
Київ, вул. Льва Толстого, 61), виробничий підрозділ «Київське територіальне управління»
(ідентифікаційний код 41149437/878.
КВЕД 41.20, місцезнаходження: м. Козятин, вул.8-а
Гвардійська. 56. тел. (043-42) 5-25-12, факс (043-42) 5-32-65).
Начальник виробничого підрозділу «Київське територіальне управління» Кравець
Микола Васильович, діє на підставі довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 1772 від
30.10.2017р. виданої від імені Філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця». Місце виконання робіт експлуатаційні
дільниці ВИ КТУ.
місце (адреса) виконані ія роби підвищеної нсбе ліски і а/або сксії.ц а іапії ( шс юс\ ванті і мани іп.мехапн.мін. \ с і а і к\ нашій тл іл і пісної
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Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: немає
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з ОП: не проводився.
Я, Кравець Микола Васильович, на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі
за № 1772 від 30.10.17р. 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: Обстеження, ремонт і чищення димарів,
повітропроводів (п.12, додатку 6. постанови КМУ від 07.02.2018 р. № 48). На виконані
зазначених робіт задіяні 3 працівники ( муляри: Скитер І.С.. Курбанов Ч.Т.. Логвіненко О.ІЗ.)
Керівник робіт: майстер дільниці Набута О.М. Працівники в установленому порядку
пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативних-правових актів з ОГІ
(Протокол перевірки знань від 07.10.2017р. №21).
На виконання робіт та експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки ВІЇ КТУ має 8 дозволів, в т.ч. дозвіл ТУ
Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві № 4394.14.32 (дозвіл діє з 19.12.2014 р.
до 18.12.2019 р.) на виконання в т.ч.: газонебезпечних та робіт, що виконуються на висоті
5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та роботи,
що виконуються за допомогою підйомних колисок, механічних підйомників.
Крім того підприємство зареєструвало в журналі обліку суб’єктів господарювання у
ТУ Держгірпромнагляду (дата реєстрації: 19.05.14р. № 34.14-Д) Декларацію відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань ОП щодо виконання робіт на
висоті понад 1,3 м.
Для безпечного виконання робіт при обстеженні димарів, повітропроводів
застосовуються засоби вимірювсшьної техніки:
вимірювач швидкості газових потоків ИС-2 (зав. № 556);
- анемометр Техіо VI (зав. № 41535427);
Засоби вимірювальної техніки за результатами державної метрологічної повірки
відповідають вимогам експлуатаційної документації (Свідоцтво про повірку ЗВТ
відповідно: №22-02/05911 чинне до 07.08.2018р. та №> 22-02/088 75 чинне 12.03.2019р.).
Інші відомості:
Відповідно до чинного законодавства, загальна відповідальність за стан охорони
праці_на виробничому підрозділі покладається на начальника ВП «Київське ТУ» Кравця М.В.
1.
Кравець Микола Васильович - начальник виробничого підрозділу «Київське
територіальне управління» посвідчення № 214-08-15 (Учбово-методичний Центр охорони
-праці Д/Ф'О Шівденью-Західна залізниця» Державної адміністрації залізничного транспорту
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України) протокол № 214 від 19.10.2015 року. Вінницький обласний навчально-курсовий
комбінат) про те, що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання Правил
безпеки систем газопостачання НПАОП 0.001.76-15 та законодавчих, нормативно - правових
актів з охорони праці (посвідчення № 06-13, протокол від 22.06.2016 р. №6). НПАОП 0.001.1507 Правила охорони праці під час роботи на висоті. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, (посвідчення № 03-15, протокол перевірки
знань від 22.06.2018р. №3) НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації
підйомників, а також ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПЕЕЗ.
2.
Герасимюк Віктор Леонідович - головний інженер виробничого підрозділу «Київське
територіальне управління», посвідчення № 10-13 протокол № 10 від 07.10.2015 року (Учбовометодичний Центр охорони праці ДТГО «Південно-Західна залізниця» Державної адміністрації
залізничного транспорту України) про те. що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив
потрібні знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці,
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.7615 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці
під час виконання робіт на висоті». НПАОПО.00-1.71-13 «Правила . безпечної роботи
інструментом та пристроями, ПБЕЕС. ПТЕЕС, ПЕЕЗ. ПУК.
3 . Порхун Микола Миколайович
провідний інженер з охорони праці виробничого
підрозділу «Київське територіальне управління», посвідчення № 331-24/16 протокол № 331 від
30.11.2016 року (ТОВ «Навчатьний центр «МІОП») про те. що він пройшов навчання,
перевірку знань і виявив потрібні знання законодавчих та нормативно-правових актів з
охорони праці Законодавства України про охорону праці, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила
безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів».
4. Мельник Дмитро Іванович - інженер з охорони праці виробничого підрозділу «Київське
територіальне управління», посвідчення № 08-18 протокол № 8 від 22.06.2016 року (Учбовометодичний Центр охорони праці ДТГО «Південно-Західна залізниця» Державної адміністрації
залізничного транспорту України) про те, що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив
потрібні знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці,
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.1507 «Правила охорони праці під час виконання робі т на висоті». НПАОПО.00-1.71 -1 3 «Правила
безпечної роботи інструментом та пристроями». ЕШАОІІ 0.00-1.01-07 «Правила будови і
безпечної експлуатації вантажопідійманих кранів». ПБЕЕС, ПТЕЕС. ПЕЕЗ. ПУЕ.
5. Лабута Олександр Миколайович - майстер виробничого підрозділу «Київське
територіальне управління», посвідчення № 3/4 протокол № 20-30-11 від 30.11.2015 року
(Учбово-методичний Центр охорони праці ДТГО «Південно-Західна залізниця» Державної
адміністрації залізничного транспорту України) про те, що він пройшов навчання, перевірку
знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, в т.ч. електробезпека,
пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті», НПАОПО.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Інструкції №1 53 з ОП
під час виконання робіт по технічному обслуговуванню димових та вентиляційних каналів, з
перевіркою інструментальним методом кратності повітрообміну, правом виконання
газонебезпечних робіт.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», наказом від 07.07.2017 р.
№ 11 затверджено: Положення про службу ОП виробничого підрозділу «Київське ТУ»:
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОГІ: Положення про
організацію оперативного контролю за станом ОП. виробничої санітарії та пожежної безпеки;
Створено на підприємстві службу ОП (наказ від 22.03.187 р. № 1-338).
3 метою функціонування СУОП на підприємстві видані наступні основні накази:
1. Про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань ОГ1 (наказ від
20.02.18р. №1-180).
2. Про призначення відповідальних за упорядкування обліку, перевірки,
випробування та безпечну експлуатацію драбин, будівельних риштувань та

ч
підмостей (наказ від 20.12.17р. №1-744).
3. Про призначення осіб, відповідальних за стан ОГІ. проведення інструктажів з ОП.
ведення журналів з ОП в підрозділах управління (наказ від 13.10.17р. №1-434).
4. Про затвердження інструкцій з ОГІ (наказ від 11.09.1 7р. №1-290).
5. Про призначення осіб, відповідальних за справний стан 313 (наказ від 13.10.17р.
№1-437).
6. Про організацію системи газопостачання ВП КТУ (наказ від 26.09.17р. №1-342).
7. Порядок виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ від 11.12.17р. №1-699).
8. Про призначення відповідальних осіб за справний стан та безпечну експлуатацію
електрогосподарства (наказ від 28.02.2018р. № 1-246) та інші. Відповідальною
особою за електрогосподарство ВП «Київське ТУ» призначено головного енергетика
Гилуна А.Б. (посвідчення № 9-4. IV кв. гр.).
На підприємстві затверджено відповідним наказом та зареєстровано 148 інструкцій з
ОП по професіях та видах робіт в т.ч.: Інструкція № 90 з охорони праці під час виконання
газонебезпечних робіт, Інструкція № 16 з охорони праці для муляра, Інструкція № 45 з охорони
праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів.
Інструкція № 38 з охорони праці при роботі з ручним інструментом та пристроями. Інструкція
№ 13 з охорони праці при роботі на риштуваннях і підмостях. Інструкція № 34 з охорони праці
з надання долікарської допомоги, та інші.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про охорону праці». Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
залізничного транспорту, затверджених наказом Мінсоцполітики України 30.01.2017р. №141.
працівники отримують безкоштовно відповідно до професій, видів робіт та умов праці
спецодяг, спецвзуття та інші засоои індивідуального захисту.
Всі працівники підприємства своєчасно забезпечуються необхідними засобами
індивідуального та колективного захисту, згідно встановлених норм.
Працівники управління проходять обов’язкові попередні та періодичні медичні огляди,
у відповідності до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України № 246 від 21.05.2007р.
Виробничий
підрозділ
«Київське
територіальне
управління»
забезпечене
законодавчими та нормативно-правовими актами з ОП в межах своєї сфери діяльності.
Нормативно-правова база.
Закон України «Про охорону праці». НПАОП 0.001.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони прані під час виконання робіт па
висоті», НПАОПО.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи інструментом та пристроями».
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 11 ГІ 1 ( . 1ІІ.І 1. НПАОП 0.001.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».
Норми
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам залізничного транспорту, затверджених наказом Мінсоцполітики України
30.01.2017р. №141, НПАОГІ 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань ОП», ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці.
ОП і промислова безпека у будівництві.

М. В. Кравець
( ініціали та прітвиїлс)
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