Додаток 8
до Порядку

»АЦІЯ
відповідності мат^і^адьнЬ-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»
03680 м. Київ вул. Тверська буд. 5 ЄДРПОУ -40081221
Кравцов Євгеній
Павлович (044) 465-28-01; (044Ї 465-00-30________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
телефаксу, адреса електронної пошти;

23100, Вінницька обл., м.Жмеринка, вул. Шекінська 1 А, виробничий підрозділ
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
_______________ Ремонтне вагонне депо Жмеринка__________________________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
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
Я, Свинарчук Володимир Іванович__________________________________ _
(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:
1} Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Робота на висоті застосовується при ремонті вантажних вагонів, експлуатації га
обслуговуванні світильників, огляду та технічного обслуговування даху ремонтних
дільниць;
очистки та
ремонту вентиляційних каналів та
систем;
ремоні
вантажопідіймальних кранів, малярних робіт; митті або заміні вікон, на яких задіяно 36
працівників. Для проведення робіт в наявності 5 приставних дерев’яних драбин та 2
металеві приставні драбини, 2 пересувні металеві площадки (протоколи випробувань від
12.03.18р.) Також в наявності 4 запобіжних пояси №1,2,3,4,5 (протоколи випробувань від
17.05.18 р .) Каски захисні ГОСТ12.4.128-83р. у достатній кількості.
2) Зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом;
Балони для кисню в кількості 50 одиниць, балони для пропан-бутану в кількості 20
одиниць. Зберігання балонів відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.59-87, НПАОП 0.00-1.71-13.
Балони з пропан-бутаном та киснем поставляють спеціалізовані підприємства, які маїоіь
відповідний Дозвіл. Балони зберігаються в спеціально обладнаному місці; окремо балони з
киснем, окремо з горючими газами.
В депо діє «Інструкція з охорони праці №39 при прийманні, експлуатанп) ^брріганні, видачі та
транспортуванні балонів з газами у ремонтному вагонному депо Жмеринка».
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3) Зварювальні роботи
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2. Випрямлювач багатопостовий ВДМ 1600 -2 шт.
3. Випрямлювач зварювальний ВС-600, ВДУ-506, ВС-300, ВДУ-506, ВС-632, ВД-306 С, ВД306С1, ВД-306 СІ, ВДУ-601С.
4. Зварювальний напівавтомат ВС-650 СР
5. Автомат зварювальний ПДО-517, ПДО-517, ПДГО-601
6. Реостат баластний РБ-302 У2 - 2 шт.
Вищевказане обладнання знаходиться в задовільному стані, на обладнання с в наявності
паспорти і експлуатаційна документація. Обладнання утримується і сксплуатуггьсн \
відповідності з вимогами нормативних документів з охорони праці, йому своєчасно
проводиться технічне обслуговування і ремонт. Опір ізоляції обмоток зварювального
обладнання проведений лабораторією електричних вимірювань Жмеринською дпстапцісіо
електропостачання. Протоколи замірів в наявності. Наказом №119 від 25.04.18р. пріїзіїачсно
відповідальних за безпечне виконання зварювальних робіт та до зварювальних робії
допущені електрозварники, електрогазозварники (12 осіб), які пройшли атестацію па право
виконання робіт і мають посвідчення встановленого зразка. Періодичну перевірку знань
працівники проходять в комісії депо. Зварювальні роботи проводяться відповідно
нормативно правових актів з охорони прані.
4) Ковальсько-пресове устатковання:________
1. Ножниці гильотинні Н-3121 2003 р. Україна, інв.. № 3990405000155
2. Ножниці НК 5222Б, 1992 р., СРСР, інв. № 3990405000156
3. Молот ковальський пневматичний, 1980 р.,СРСР, інв. №3990405157
4. Прес фрикційний гвинтовий, 1961 р, СРСР, інв. №3990405000158
5. Прес гідравлічний випробувальний, 1961 р, СРСР, інв. №3990405000159
6. Прес для ремонту фрикційних апаратів, 1973 р., СРСР, інв. №3990405000162
7. Прес для ремонту апаратів, 1982 р., СРСР, інв. №3990405000163
8. Прес електродомкрат, 1977 р., СРСР, інв. №3990405000164
9. Молот ковальський МА-4132,2007р, Україна, інв. №3990405000165
10. Прес для рихтування оглядових кришок, 2007 р., Україна, інв. №3990405000166
На експлуатації обладнання задіяно 10 працівників. В депо розроблена і діє інструкція з
охорони праці №13 для коваля на молотах та пресах. Експлуатаційна документація в
наявності.
5) Технологічні транспортні засоби 2 од.;
Електровізок ЕК-2, рік випуску 1975, завод-виготовлювач: Росія, номерний знак Т00611АВ,
свідоцтво ПРО реєстрацію АВ №000920; електронавантажувач ЕП 1032.ОУ 1.1 1985 рік
випуску 1988, завод-виготовлювач: Росія, номерний знак Т00612 АВ. свідоцтво про
реєстрацію АВ №000911. На технологічних засобах мас право працювати 4
працівники. Експлуатаційна документація в наявності.____________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небсзііски.
їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існу(
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,
структурних підрозділів).

На підприємстві існує 6 будівель на яких іенує підвищений ризик виникнення травм, а
також 11 робочих місць.
Інші відомості:

1) Свинарчук Володимир Іванович - начальник ремонтного вагонного депо Жмеринка
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання

- поевідчення № 03/1-33 (протокол № 3/1 від 25.05.2017 р.) учбово-методичииГі
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

Центр охорони праці Регіональної філії «Південно-Західна залізниця»
ПАТ
«Українська залізниця» про те, що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання

потрібні знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праціліадапин
та Інструктажу з питань охорони праці.

першої допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.15-07
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захис ту.

«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичної о забсзнечсшія)

«Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила
будови та безпечної експлуатапії посудин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.75-15
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 28.52-1.31-13
«Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила
ОХОРОНИ прані на автомобільному транспорті»
2) Бурденков Ігор Анатолійович головний інженер ремонтного вагонного депо Жмеринка
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання

- посвідчення №05-14 (протокол № 5 від 24.06.2016) Учбово-методичний
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

Пентр охорони праці Регіональної філії «Південно-Західна залізнипя»
ПАТ «Українська залізниця» про те, що він пройшов навчання, перевірку знань_______
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

І ВИЯВИВ потрібні знання
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони п р а ц і ,
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки,_______
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

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

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями», НПАОП
0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском,
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.001.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»________
ЗІБойко Валентина Григорівна - інженер з охорони праці ремонтного вагонного депо
Жмеринка (прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання
- посвідчення № 03/1-04 (протокол № 3/1 від 25.05.2017) Учбово-методичний Центр
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

охорони праці Регіональної Філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська
залізниця» ПРО те, щ о він пройшов навчання, перевірку знань і виявила потрібні_______
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, надання першої
допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.15-07«Правил
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпсчеппя)

«Правил безпечної роботи інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила
будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.75-15
«Правил ОХОРОНИ праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 28.52-1.31-13
«Правила охорони праці під час зварювання металів», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила
ОХОРОНИ праці на автомобільному транспорті».
Відповідно до СТ.13 Закону України «Про охорону праці» введено в дію Положений
системи управління охороною праці у ремонтному вагонному депо Жмеринка, зокре.ма:
•
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 «День охорони праці»;
•
про порядок проведення оглядів стану охорони праці та виробничої сапітарії.
Розроблено та затверджено 89 інструкцій з охорони праці за професіями та видами робі ї
згідно вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98.
Відповідно до СТ.15 Закону України «Про охорону праці» у ремонтному вагонному депо
Жмеринка наказом № 143 від 09.07.2013р. створено службу охорони праці, введено в дію
«Положення про службу охорони праці ремонтного вагонного депо Жмеринка». Функції

служби охорони праці виконує інженер з охорони праці 1-ї категорії Бойко Валет ипа
Григорівна.
Відповідальними особами за організацію безпечного виконання робіт та дотримання
вимог нормативних актів з охороні праці по виробничих дільницях депо призначені
керівники дільниць, що обумовлено наступними наказами по підприємству: № 48 від
18.01.2018р. «Про призначення працівників, відповідальних за організацію і безпечне
виконання робіт на висоті» та № 48 від 10.01.2018р. «Про призначення відгіовілалі>нн\ осіб за
безпечну експлуатацію обладнання, інструментів, пристроїв та утримання їх в справному
стані».
Відповідно до СТ.18 Закону України «Про охорону праці» та «Типового положення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» НПАОГ1 0.004.12-05 зі змінами створена комісія по перевірці знань з питань охорони праці у складі:
- голова комісії: начальник депо Свинарчук В.І.
- члени комісії: головний інженер Бурденков І.А.
- інженер з охорони праці Бойко В.Г.
До виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В, в якості
електротехнічного персоналу допущені З працівника, які своєчасно проходять перевірку
знань ПТЕ та ПТБ електроустановок споживачів та мають відповідні групи допуску з
електробезпеки до 1000 В.
Працівники депо, які виконують роботу на висоті більше 1,3м. (60 працівників) щорічно
проходять навчання та перевірку знань в комісії депо згідно вимог «Правил охорони праці під
час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) та інших нормативних докумеїпів.
Розроблена, затверджена та введена в дію Інструкція з охорони праці № 28 з охорони праці при
виконанні робіт на висоті. Запобіжні пояси та їх елементи страхувальних систем ироходягь
випробовування встановлені терміни у спеціалізованій лабораторії Жмеринської дистанції
електропостачання.
Роботи в ремонтному вагонному депо Жмеринка проводяться відиовідно до
розроблених, затверджених та введених в дію наказами начальника депо іисгрукцііі з
охорони праці для різних видів робіт та професій, а також технологічних карт, нрн
виконанні окремих видів робіт. Перегляд інструкцій проводиться, згідно встановленнх
«Положенням про розробку інструкцій з охорони праці» термінів.
З працівниками, які приймаються на роботу та в інших випадках, передбачених типовим
Положенням про навчання, проводиться вступний інструктаж (згідно Програми га
конспекту), первинний та повторний інструктаж з питань охорони праці (згідно інструкцій з
охорони праці, що діють у дільницях) та позаплановий інструктаж на робочому місці. Перед
початком робочого дня, зміни, а при зміні характеру роботи або її виду в процесі роботи, на
робочому місці проводяться цільові інструктажі.
Згідно розроблених програм, планів та графіків проводиться навчання та перевірка
знань працівників з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки.
Відповідно до СТ.8 Закону України «Про охорону праці», наказу № 141 від 20.01.2017р.
Міністерства соціальної політики «Норм безплатної видачі спеціального одягу, сиеціальпого
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного траіісііоргу
України» (НПАОП 60.1-3.31-17), працівники отримують безкоштовно відиовідно до
професій, видів робіт та умов праці спецодяг, спецвзуття та інші засоби іидивідуалі.іюі о
захисту. Працівники також отримують мийні засоби за рахунок підприємства.
Працівники депо проходять обов’язкові первинні та періодичні медичні о гл я ін і , у
відповідності до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України №246 від 21.05.2007р.
Матеріально-технічна та нормативна база відповідає вимогам чинних нормазтівноправових актів з охорони праці і достатні для виконання заявлених робіт.

Нормативно-правова база.
1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.15-98 (із змінами) «Типове положення про розробку ііісі рукцііі з
охорони праці».
3. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці» із змінами.
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведеппя павчаппя за
перевірку знань з питань охорони праці» із змінами.
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт па висоз і».
6. НПАОП 60.1-3.31-17 «Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціальної о
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного граііспорзу
України».
7. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 «Про затвердження порядку видачі дозволів
на виконання робіт з підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) маїїіпп,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
8. НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт».
9. НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
10. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментами та прпет роями».
11. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
12. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правил експлуатації електрозахисних засобів».
13. НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті».
14. НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посуднії, що
працюють під тиском».
15. ПП^ОД 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

В.І.Свинарчук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у терпторіальпому
органі Управління Держпраці
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