Додаток 8
до П<^рядку
ДЕКЛАР1ЩІЯ

.Ферхально-Фехн±чжох бази вимогам
;гшсФва з хшФгшь охорони хфацх
________ ,

відомості про роботодавця

Публічне акціонерне товариство «Уідрахнська аалхзяиця»
03680 м. Кихв
вул. Тверська буд» 5
ЄДРДОУ -40081221_____________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з
ЄДРПОУ

їОравцов Євтен Павлович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

(044)465-28-01; (044) 465-00-30 ф_____________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Вінницька обл., м. Козятош, вул. Васьківськоію, І, виробничий підрозділ
експлуатаційне вагонне депо Ко35таин
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)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Відсутня
(дата проведення аудиту)

Я, Кирилкяс Олександр Іванович______________________________________
(прізвище,
підприємця)

ім'я

та

по

батькові

керівника

юридичної

особи

або

фізичної

особи

цією декларгщіею підФВ^джую відповідяісфь маФ^іально-Фехяічяох бази
Фа умов праці вимогам заководавсфва з пифань охорони праці під час
виковгшвя
Факих
робіф
підвиїценоі
небезпеки
Фа/або
експлуаФаціі
(засфосуванвя)
Факих
машин,
механізмів, усФаФхування
підвищеної
небезпеки:
1)РобоФИ, що виконуюФься на висофі понад 1,3 меагра,
РобоФа на висофі засфосовуєфься при р ш ю н ф і ванФаикних вашонів,
експлуафації Фа обслуїювуванні свіфильників , огляду фа фєхнічноію
обслуговування даху дільниць; очисфки Фа ремонфу вєнфиляційних каналів
Фа сисфєм ; ремонф ваНФахопідіймальних кранів, малярних робіФ; миффі або
заміні вікон, на яких задіяно 40 працівників. Для проведення робіФ в
наявносфі 16 драбин Фа сфрем^яиок дерев'яних,2 мефалевих драбин Фа
СФрем'янок, (профоколи випробувашь від 14.02.18р.). Також в натаносФі 4
запобіжних
ПОЯСИ
33215183,
208041,
215461,
215431)
проФоколи
випробуваїнь від 16.02.18р. Всі засоби для робоФи на висофі мгирфь
паспорфи Фа своєчасно ироходяфь випробування відповідно діючих Правил.
Каски захисні ГОСТ12.4.128-83р. у досфвфній кількосфі ,
..

^

2) Зберігатня бгшонів із сфиснєним фв зрідженим газсві:
^
Балони для кисню в кількосфі 20 одиниць, балони для іцюпан-буфану в
кількосфі 10 одиниць. Зберігання балонів відповідає вимогаш НПДОП 0.001.59-87,
НПАОП
0.00-1.71-13. Башони З пропаїн-буфашом Фа киснем
посФашляюФь спеціашізовапаі підприємсфва, які вааюФЬ відповідний Дозвіл.
Балони зберігацрфься в спеціашьно обладнаному місці: окремо башони з
киснем, окремо з горючими газаааи.
В депо розроблені і діюФь інсфрукції з охорони щ>ащі №44; В»75 при
зберіганні, франспорфуванні, батонів із сфиснєним гаїзом Фа пропаибуфашом, Фа №50 для гаїзорізашьника

3) Зварювальні роботи
В
депо
в
експлуатації
знаходиться
15
одиниць
зварювального
обладнання, а саме: випрямляч Зварювальний одно постовий ВДУ-506С, ВД
ЗОЇ УЗ, ВДУ-601, зварювальні трансформатори И-101, ВКСМ -1000, ТДМ 250, напівавтомао? ПДГ-215.
Вищевказане
обладнання
знаходиться
в
задовільному
стані,
на
обладнання
наявносФл. паспорти
експлуатаційна документацхя.
Обладнання утримується і експлуатується у відповідності з вимогами
нормативних документів з охорони праці, йому своєчасно проводиться
технічне обслуговування і ремонт. Опір ізоляції обмоток зварювального
обладнання проведений лабораторією електричних вимірювань Козятинською
дистанцією електропостачання. Протоколи замірів в наявності. Наказом
№10 від 02.01,18р. призначено відповідальних за безпечне виконання
зварювальних робіт. Наказом № 8 від 02.01.18р. до зварювальних робіт
допущені електрозварники, електрогазозварники (13 осіб), які пройшли
професійну підготовку і мають посвідчення встановленого зразка. Чергову
перевірку знань працівники проходять в комісії депо. Зварювальні роботи
проводяться відповідно НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під
час зварювання металів». В депо розроблена і діє інструкція з охорони
праці №2 7 для електрозварника.
4) Ковальсько-пресове устаткованая:
1. Експлуатація ковальсько-іірссового обладнання (іУіолої ковальський пневматичний МЛ4129 А , №1705 - 1шт, 1978 р.в. Астрахаїїский завод кушечио- ппсссовоі о оборудовапия.
2, гильотиііиі ножиці механічні НК 3416 №783 -1шт, 1990 р.в. Производствсииос обьединснис ііо
вьіпуску кузнечно-пресового оборудовапия г.Стпий). Молот та гильотиніїі ножиці знаходяться
в приміщенні дільниці з ремонту механічною та електричного устаткування
адресою
Вінницька обл. емт Залізничне вул. Ціолковськоі о, 15)
На експлуатації обладнання задіяний 1 працівник. В депо розроблена і
діє інструкція з охорони праці №100 для коваля. Експлуатаційна________
документація в наявності ,____________________ _________________________
(н а й м о н у г ї а н и я виду робіт гі.і.двиїденої небезпеки та/або машин, мєхан.і.зм.і.)^,
>’с т а т к у г і а н н я підвищеної небезпеки, іх марка, номер партії, дата ви ['отовдення,
к р а ї н а п о х с і д ж е н н я , які виконуються
та/або експлуатуються (застосовуютізся) без
отримання
в:.ідпові,днот’о дозволу,
кіліжістіз робочих мі сць,
в тому числі
тих,
на я к и х і с н у є п і д в и щ е н и й ризик виникнення травм, Гіудівель і. споруд (приміщень),
в и р о б н и ч и х об'єкті.в (цехі.в, дільниць, структурних підрозділів)
Т и ш І. В ; . і , д с ) м о с т і „ . :

1)Кирилюк Олександр Іванович - начальник виробничого підрозділу________
«Експлуатаційне вагонне депо Козятин»,________________________
(прізвище,

ім'я та по батькові осі(і, відповідальних за дотримання

- посвідчення № 05-15 (протокол № 5 від 15.06.2017)

Учбово-методичний

вимов законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

наявні сі'ь служби

Центр охорони праці Регіональної філії «Південно-Західна залізниця»____
ПАТ «Українська залізниця» про те, що він______________________________
охооони прані,

інструкцій,

інформації про проведення навчання

пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання____________
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці,надання______
та .інструктажу з пич'ані:. охорони праці,

першої допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки,________
експлуатаційної локумснтаїи ї,

:сбі ; інлс в 1л\'ал ьнсго

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на
:ірг )вої та матер іально-техн ічної бази, на вчал ь по -методично і-о забезікіченн я і
висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил безпечної роботи з інструментом
та пристроями», НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної

експлуатаціх посудин, що праіцоюшь під тиском, НПАОП 0.00-1,75-15
«Правил охорони праці під час вана?ажно-розвантажувальних робіт»______
2)Біда Артем Віталійович головний інженер виробничого_____________
підрозділу «Експлуатаційне вагонне депо Козятин»_____________
(прізвище,

ім'я та по батькові осіб,

відповідальних о-.і дотримання

- посвідчення № 02-01 (протокол № 2 від 02.03.2018) Учбово-методичний
'.-'/мС'і’ закоіК'дапства з питань охорони праці та промислової боьпоки,

наявність сспужпи

Центр охорони праці Регіональної філії «Південно-Західна залізниця»
ПАТ «Украінська залізниця» про те, що він____________________________
с.у.о;,онц прац;,

інструкцій,

інформації про проведення навчання

пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання___________
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці,надання____
та -інструктажу з питань охорони прапі ,

першої допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки,______
«'ксндуатаці йної документації,

засобів інди в і.дуал ь нот'с "дахисту,

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на
нрма'і’ир'нс -правової та матері альпо-технічної бази,

навчально-метоличнотю забгхзпечення'

ВИСОТІ»,

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»______
3)Батюк Олексанр Сергійович - начальник сектора охорони праці______
виробничого підрозділу «Експлуатаційне вагонне депо Козятин»
(прізвище,

ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання

- посвідчення № 01-15 (протокол № 1 від 02,02.2018)

Учбово-методичний

вимс І' 'законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявністі^ служби

Центр охорони праці Регіональної філії «Південно-Західна залізниця»
ПАТ «Украінська залізниця» про те, що він_____________________________
зхор'Оии праці , інструкцій,

інформації про проведення навчання

пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання_______
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці,надання
та .1 нструк'гажу з питань отхороии прані,

першої допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки,_____
експлуатаційної локумонтаці ї, засобів і.йдивілумльиогс захисту,

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на
!!їрм а ти ь нО •■п р а ВО ВО ї 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»_____

ВИСОТІ»,

4)Паламарчук Олег Григорович - інженер з охорони праці_____________
виробничого підрозділу «Експлуатаційне вагонне депо Козятин»
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних За дотримання

- посвідчення № 07-17 (протокол № 7 від 22.06.2017)

Учбово-методичний

вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

Центр охорони праці Регіональної філії «Південно-Західна залізниця»____
ПАТ «Украінська залізниця» про те, що він________ __ ___________________
'0;іц праці,

інструкцій, інформації про проведення навчання

пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання____________
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці,надання______
та

.і н с т р у к ч ь а ж у

з

ііи'['аь:ь

С'Хоу'-оии

зракі ,

першої допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки,________
скснлї'атац ійної документа іці ї, '.засобів індивсі луаль нсі'о і'
іа хм

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на____
П'РрмативнО' правової та маторіально-тєхн ічної. бази,

навчально-методичного забезпечення;

висоті», 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»____
5)Заяць Сергій Миколайович - майстер дільниці ремонту механічного та
електричного устаткування_________________________
ір.і.звище, їм я та по батькоп.і осмб,

в ід.піоьм.дальких

.и о тр п м а їііія

виробничого підрозділу «Експлуатаційне вагонне депо Козятин»
- посвідчення № 04-16 (протокол № 04 від 15.06.2017) Учбово-методичний
і'имот’ 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_____________________________
охорони праці,

інструкцій, .інформації про проведення навчання

пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання____________
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці,надання_____
та інструктажу з питані; охорони праці,

першої допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки,_______
експлуатаційної документації,

засобів індивідуального захисту,

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на
рмгГгиї-піС'- праве

■і'а мач’ср і.ально- технічної.

навчаль но- метсдичносо зас'ознс ченн.ч)

висоті», 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»____
Відповідно до СТ.13 Закону України «Про охорону праці» введено в дію
Положення системи управління охороною праці в виробничому підрозділі
експлуатаційне вагонне депо Козятин, 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 «День охорони праці»;
• про
порядок
проведення
оглядів
стану
охорони
праці
та
виробничої санітарії».
Розроблено
та затверджено
102
інструкції з охорони праці за
професіями та видами робіт згідно вимог «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98.
Відповідно до ст.15 Закону України «Про охорону праці» в виробничому
підрозділу
експлуатаційне вагонне депо наказом № 5 від 02.01.2018р.
створено службу охорони праці, введено в дію «Положення про службу
охорони праці виробничого підрозділу експлуатаційне вагонне депо
Козятин». До складу служби входить начальник сектора
охорони праці
Батюк Олександр Сергійович та інженер з охорони праці Паламарчук Олег
Григорович.
Відповідальними особами за організацію безпечного виконання робіт та
дотримання
вимог нормативних актів з охороні праці по виробничих
дільницях
депо
призначені
керівники підрозділів, що
обумовлено
наступними наказами по підприємству: наказ № 23 від 02.01.2018р. «Про
призначення працівників, відповідальних за організацію і безпечне
виконання робіт на висоті», № 18 від 02.01.2018р. «Про призначення
відповідальних 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» наказом начальника депо №б від 02.01,2018р.
комісія по перевірці знань з питань охорони праці у складі:

створена

- голова комісії: начальник депо Кирилюк О .І .
- члени комісії: начальник сектора охорони праці Батюк О .С .
- інженер з охорони праці Паламарчук О .Г .
До виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 В, в якості
працівники, Я К І
своєчасно
електротехнічного персоналу допущені
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. (40
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
документів.
Розроблена, затверджена та введена в дію наказом № 180 від 07.04.2016р.
Інструкція з охорони праці № 70 «При виконанні
робіт на висоті».
Розроблені та затвердженні
технологічні карти на
виконання робіт на
висоті. Запобіжні пояси та їх елементи страхувальних систем періодично
проходять випробовування.
Для забезпечення утримання балонів у справному стані і виконання умов
безпечної експлуатації,
зберігання,
перевезення та видачі наказом
начальника де
№
11
від
02.01.2018р.
призначені
відповідальні
працівники, що пройшли відповідне навчання.
Роботи
в
експлуатаційному
вагонному
депо
Козятин
проводяться
відповідно до розроблених,
затверджених та введених в дію
наказами
начальника депо інструкцій з охорони праці для різних видів робіт та
професій, а також технологічних карт, при виконанні окремих видів
робіт. Перегляд інструкцій проводиться згідно встановлених «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 та конспекту), первинний та повторні
інструктажі з питань охорони праці (згідно інструкцій з охорони праці,
що діють в підрозділах) та позапланові інструктажі 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.
На підприємстві
існує чотири будівлі, споруди на яких
існує
підвищений ризик виникнення травм, а також 6 робочих місць.
Відповідно до с т .8 Закону України «Про охорону праці», наказу № 141
від 20.01.2017р. Міністерства соціальної політики «Норм безплатної
видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України»
(НПАОП 60.1-3.31-17), працівники отримують безкоштовно відповідно до
професій, видів робіт та умов праці спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту.
Працівники депо проходять обов'язкові первинні та періодичні медичні
огляди,
у відповідності
до Порядку проведення медичних
оглядів
працівників певних категорій.
Виробничий підрозділ експлуатаційне вагонне депо Козятин забезпечене
нормативно-технічною, розпорядчою та організаційною документацією з

питань охорони праці в межах своєї сфери діяльності, а також навчальнометодичною базою.
Матеріально-технічна та нормативна база відповідає вимогам чинних
нормативно-правових 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
інструкцій 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 проведення
навчання та перевірку Знань з питань охорони праці» із змінами.
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті».
6. НПАОП 60.1-3.31-17 «Норми безкоштовної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам залізничного транспорту України».
7. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 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 «Давила охорони праці під час роботи з
інструментами та прі^троями».
9. НПАОП 40.1-1.21-9^^<Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».
Ш-:;»1ІА0П 40.1-1.0,
«Правил експлуатації електрозахисних Засобів » .
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