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від 07.02.2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
П А Т «Українська залізниця», (ідентифікаційний код 40075815. місцезнаходження
юридичної особи: 03680. м. Київ, вул. Тверська, будинок 5) Філія «Центр будівельномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд», (ідентифікаційний код 41149437.
місцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, будинок 61), Виробничий підрозділ
«Київське територіальне управління» (ідентифікаційний код 41149437/878, КВЕД 41.20.
місцезнаходження; м. Козятин, вул. 8-а Гвардійська, будинок 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 від 05.06.2018 р., посвідченої
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Архиповою П.І. та
зареєстрованої в реєстрі за М> 723 виданої від імені Філії «Центр будіве.іьномонтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» П А Т «Українська иипници».
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: експлуатаційні га виробничі дільниці ВИ
«Київське ТУ», м. Козятин, вул. 8-а Гвардійська, 56.
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки таУабо експлуатації (застосування) машин.механізмів, устаткування пізвишеноУ
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)

Інформація про проведення добровільного аудиту з ОП: не проводився.
Я. Кравець Микола Васильович 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: зберігання балонів із
стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (п.18, додатку 6, в редакції постанови
К М У від 07.02.2018 р. № 48У
Відповідно до чинного законодавства, загшіьна відповідальність за стан охорони
праці на виробничому підрозділі покладається на начазтьника ВП «Київське І У>> Кравця
М .В. Посадові особи підприємсгва. спеціалісти пройшли иавчаиня та иереиірк\ зііаіи,
відповідних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.
1. Кравець Микола Васильович - начальник Виробничого підрозділу «Київське
територіальне управління» посвідчення № 214-08-15 (Учбово-методичний Центр охорони
праці Д ТГО «Південно-Західна залізниця» Державної адміністрації залізничного
транспорту України) протокол № 214 від 19.10.2015 року. Вінницький обласний навчальнокурсовий комбінат) про те, що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні
знання; «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»
Д Н А О П 0.00-1.07-94, «Правил безпеки систем газопостачання» Н П А О П 0.001.76-15 та
законодавчих, нормативно - правових актів з охорони праці (посвідчення № 06-13,
протокол від 22.06.2016 р. №6); Н П А О П 0.001.15-07 «Правила охорони праці під час
роботи на висоті», Н П А О П 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями», Н П А О П 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під
вантажно-розвантажувальних робіт», (посвідчення № 03-15. протокол перевіркю ХЩ п,і*2."ьА^_/

22.06,2018р. №3) Н П А О П 0.00-1.36-03 «Правила будови і безпечної експлуатації
підйомників», а також П БЕЕС, П Т ЕЕ С, ПЕЕЗ, Н П А О П 0.00-1.80-18 «Правила охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання».
2 . Герасимюк Віктор Леонідович - головний інженер Виробничого підрозділу «Київське
територіальне управління», посвідчення № 10-13 протокол № 10 від 07.10.2015 року
(Учбово-методичний Центр охорони праці ДТГО «Південно-Західна залізниця» Державної
адміністрації залізничного транспорту України) про ге. що він ііройиіов навчання,
перевірку знань і виявив потрібні знання законодавчих іа нормативно-правових акіів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги поісрпілим. елекіробезнеки.
пожежної безпеки, «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працююгь під
тиском» Д Н А О П 0.00-1.07-94, Н П А О П 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання», Н П А О П 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті», НПАО П О.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи інструментом та пристроями»,
Н П АО П 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», П Б ЕЕС, П Т Е Е С , ПЕЕЗ, П УЕ.
3 . Тітарчук Василь Миколайович - головний механік Виробничого підрозділу «Київське
територіальне управління» посвідчення № 254/162-15-17/898 від 20.07.2017 р. видане ТОВ
«Вінницький обласний НВК» про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання:
Н П А О П 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», Н П А О П 0.00-1.71-13
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», Н П А О П 0.00-1.8018 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання»,
4. Порхун Микола Миколайович - провідний інженер з охорони праці Виробничою
підрозділу «Київське територіальне управління», носвідчсння № 331-24/16 нрокжол № 331
від 30,11.2016 року (ТОВ «Навчальний центр «МІОН») 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, «Правил будови та безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском» Д Н А О П 0.00-1.07-94, «Правила охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила безпеки систем
газопостачання», Н П А О П 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», ПБЕЕС.
5. Мельник Дмитро Іванович - інженер з охорони праці Виробничого підрозділу
«Київське територіальне управління», посвідчення № 08-18 протокол № 8 від 22.06.2016
року (Учбово-методичний Центр охорони праці Д ТГО «Південно-Західна залізниця»
Державної адміністрації залізничного транспорту України) про те, що він пройшов
навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці ііі.ч час
виконання робіт на висоті». НПАОПО.00-1.71-13 «Правила безпечної робсгш
інструментом та пристроями», ННАОН 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці піл час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідною
обладнання», П Б Е ЕС , П Т ЕЕ С , ПЕЕЗ, П УЕ.
6. Ліснічук Віталій Вікторович - механік Виробничого підрозділу «Київське
територіальне управління» посвідчення № 607/269-33-17/1531, протокол Х«607/269 від
22.11.2017р., видане ТО В «Вінницький обласний НВК» пі^о те, що він пройщов навчання і
виявив потрібні знання:
Законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці,
«Правила будови та
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» Д Н А О П 0.00-1.07-94, Н П А О П
0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи інструментом та пристроями», ДБН А .3.2-2-2009.
Балони з киснем та пропан-бутаном знаходяться на трьох газорізальних постах,
тому зберігання балонів в складських приміщеннях не передбачається.
Постачання балонів з технічними газами (киснем, пропан-бутаном) забезпечує ТОВ
«Сенс ЛТД» згідно відповідної угоди.

Для перевезення балонів з киснем та пропан-бутаном використовуються візки
спеціальної конструкції (З од.)- Балони з киснем, що зберігаються, це
балони
транспортного типу, башмачні, середнього об’ єму, місткістю 40,7 л., Г О С Т 949-73. Балони
з пропан-бутаном, що зберігаються, це балони місткістю 50,4 л., Г О С Т 15860-70.
На виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуаташю (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки В П «Київське ТУ» має дев’ять
Дозволів, які видані відповідними територіальними органами Держпраиі та дві
Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці.
Інші відомості;
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 О П; Положення
про організацію оперативного контролю за станом О П , виробничої санітарії та пожежної
безпеки;
З метою функціонування С У О П на підприємстві видані наступні основні накази:
1. Про затвердження та введення в дію С У О П в В П «Київське ТУ» (наказ від 07.07.17р. №
11).
2. Про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань О П (наказ від
20.02.18р. №1-180).
3. Про створення служби охорони праці (наказ від 22.03.18 р. № 1-338).
4. Про призначення відповідальних осіб за безпечне транспортування, збсрігаїшя.
утримання в справному стані балонів з киснем та пропан-буганом (наказ віл 13.10. 17 р.
1-438).
5. Про призначення відповідальних осіб за видачу наряд-допусків для виконання робіт
підвищеної небезпеки на підприємстві (наказ від 11.12.2017р. № 1-699).
6. Про організацію технічного нагляду за безпечною експлуатацією об’єктів котлонагляду
(наказ від 13.10.17 р. № 1-431).
7. Про призначення осіб, відповідальних за стан О П , проведення інструктажів з О П,
ведення журналів з О П на дільницях підприємства (наказ від 29.05.18 р. №1-620).
8. Про затвердження інструкцій з О П (наказ від 11.09.17р. №1-290).
9. Про призначення осіб, відповідальних за справний стан 313 (наказ від 13.10.17р. №1437).
10. Про організацію оперативного контролю за станом охорони праці, виробничої санітарії,
пожежної безпеки (наказ від 14.07.17р. № 23).
Призначені зазначеними наказами посадові особи ВП «Київське територіальне
управління»
пройшли в установленому порядку навчання іа перевірку знань
відповідних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.
На підприємстві затверджено та зареєстровано 165 інструкцій з ОП но
професіях та видах робіт в т.ч.:
№ 148 - Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації, зберіганні,
транспортуванні балонів з киснем із зрідженими та іншими газами;
№ 136 - Інструкція з охорони праці при виконавні робіт підвищеної небезпеки
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. Хо141, працівники підприємства отрим)доть безкоштовно відповідно до
професій, видів робіт та умов праці спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального
захисту (313).
Всі працівники підприємства своєчасно забезпечуюгься ііеобхілними засобами

індивідуального та колективного захисту, згідно встановлених норм. Працівники
управління проходять обов’язкові попередні та періодичні медичні огляди, відповідно 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» забезпечений
законодавчими та нормативно-правовими актами з ОП в межах своо'ї сфери діяльності, а
саме:
Закон України «Про охорону праці»; Н П АО П 0.00-4.12-05 «Типове ио.іожсіііія про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 011»; «Правил будови та
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» Д Н А О П 0.00-1.07-94,
НПАОПО.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи інструментом та пристроями»; ПТЕЕС;
ПЕЕЗ; Н П А О П 0.001.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; Система стандартів
безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. ДБН
А .3.2-2-2009; Н П А О П 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників,
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 313»; «Норми безоплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам залізничного транспорту», затверджені наказом Мінсоцполітики України
30.01.2017р. № 141 та інші.

Примітка;
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не визначається фізичними особами, які
через свої релігійні переконання відмовляються від його нрийнягія та повідомили про це
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

