Центр надаян* адміністративних послуї'
м, Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-гсхнічної базц
вимогам законодавства з ііиіань охорони праці
та промислової безпеки
Публічне акціонерне

ІЗідомості про роботодавця

(для юридичної особи: найменування

товариство «Українська залізниця» 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5,
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

____________ЄДРПОУ 40075815, КВЕД 49.20____________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Краецов Євген Павлович_____ ____
прізвище, їм я га по оа гькові керівника;
для фізичної особи - підприємця: нрізвиїце, ім'я та по батькові.
серія 1 номер паспорта, ким і коли видании, місце проживання.
номер облікової картки платника податків (не зазначається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від нрийнятгя реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку в наспоргі);

(056) 731-25-95, факс (056) 731-29-96 е-таіі Ju. Raksha(^ ,dpAiz.gov.ua
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

виробничий підрозділ Дніпровське територіальне управління____
_

місце (адреса) виконання робіг підвищеної небезпеки

_

(рілії «Центр будівельно - монтажних робіт та експлуатації будівель і
_
___________________сп о р у д » __
_ _______
________ та/або експлуатації (засгосунання) машин____

_

_

__

публічного акціонерного товариства « Українська залізниця»,
_______механізмів, ус'іаткування підвищеної небезпеки

49124

м. Дніпро, вулиця Магаданська , 43

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди : Договір цивільної відповідальності: ЦЗВ-15-00116-03 від
14.12.2016, термін дії - до ЗЕ1_2.17, ПАТ СК_"Українська страхова група'’
(найменування страхової компанії сірок дії сграхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Мруць Юрій Богданович,_перший зааїтупник директора філії

______

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

«Центр будівельно - люнтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»
Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», діючи на
підставі довіреності, виданої виконуючим обов’язки голови правління ПАТ
« Українська залізниця» Кравцовим Євгеном Павловичем та посвідченої
приватним нотаріусом Київського
міського нотаріального округу
Ісаснко О. В. 25.10.2017 і зареєстрованої в реєстрі за № 3466

або фізичної особи - підприємця

•
j

цією
декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази
га умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання
таких робіт нідвиїценої небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
- Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад
1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5
метрів і більще над поверхньою грунту, з перекриття або робочого настилу та
робіт, що виконуються за допомогою підйомних та підвісних колисок, механічних
підіймачів та будівельних підйомників.
- ковальсько-пресове устаткування - молот ковальський пневматичний МА 4132,
№ 8006, 1986 року виготовлення, країна-виробник - СРСР.
- ковальсько-пресове устаткування - прес МА 4129, 1975 року виготовлення,
країна-виробник - СРСР.
(иаймен>ваііия виду робіт нідвиїценої небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування нідвишеної небезпеки. їх марка, номер
партії, дата виїотовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отри.мання
відновідіїого дозволу.

Кількість робочих місць - 698, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 237, будівель і споруд (приміщень) - 1610, виробничих об’єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) -47.
кількість робочих .місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будіве.ть і споруд (приміщень),
виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Відповідальні за дотримання вимог законодавегва з питань
охорони праці та промислової безпеки:
(прізвище, і.м’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки.

начальник виробничого підрозділу «Дніпровське територіальне управління»
Пархоменко Олег Артурович, заступники начальника: Мартиненко Станіслав
Анатолійович, Данилюк Сергій Ростиславович, Москвітін В’ячеслав Анатолійович,
Пітипула Віктор Петрович, головний інженер Рудаков Олександр Миколайович,
начальники дільниць: Білий Віталій Сергійович,
Васильчук Дмитро
Миколайович, Каменев Валерій Анатолйович, Топало Максим Сергійович,
Чсрнявський Володимир Петрович, Зінченко Андрій Володимирович, Патока
Анатолій Федорович, Юдіна Нелла Петрівна, Мешкова Любов Василівна, Кньовець
Анатолій Степанович, Довганенко Сергій В’ячеславович, Всдмідський Андрій
Валерійович, Герич Олександр Олексійович, Сташенко Василь Володимирович,
Старосольський Сергій Васильович, Христюк Володимир Григорович, Хоменко
Максим Миколайович, Снєткова Таїсія Кирилічна, старші виконавці робіт:
Григоренко Володимир Дмитрович, Миколайченко Євген Володимирович, Пабієв
равіїїан Сергійович, виконавці робіт: Сінчук Сергій Сидорович, Мойсейченко
Володимир Степанович, Прядко Дмитро Миколайович, Циганков Михайло
Анатолійович, Клименко Олексій Анатолійович, Васильєв Анатолій Миколайович,
ГЪнчарснко Юрій Юрійович, Маркін В’ячеслав Олександрович, Чикулін Валерій
Георгійович, Хромой Олег Олександрович, Атаманов Едуард Фсліксович,
Мойсейченко Олександр Володимирович, Лозовський Дмитро Анатолійович,
механіки: Іванов Валерій Вікторович, Рахленко Андрій Олександрович, Стропа
Дмитро Леонідович, старші майстри: Хотієнко Антон Васильович, Ілінзеєр
Сергій Васильович, Сковородка Юрій Васильович, Кулик Олександр Вікторович,

Кокаїїіинський Ссрі'ій ЬЗолодимирович, майстри: Гордієнко Ірина Валерішиа,
Каменев Ігор Валерійович, Чернявський Максим Володимирович, ПІейко Світлана
Яківна, Латииіна Ірина Іванівна, Га нонов Володимир Володимирович, Баглай
Андрій Олександрович, Миколеико Олена Андріївна, Іііколенко Ганна Євгенівна,
Гимохін Дмитро Станіславович, Майорепко Володимир Юрійович, Ляшенко
Миколай Миколайович, Велів Аділ Мустаджаб огли, Кравченко Григорій
Анатолійович, Філіпьев Роман Анатолійович, Дубовик Григорій Михайлович,
Фесенко Володимир Якович, Мартинов Євген Вікторович, Онуфріенко Наталія
Олександрівна, Чала Олена Володимирівна, Курманський Геннадій Войцехович,
Булдакова Вікторія Станіславівна, Гожий Олег Миколайович, Приходько Раїса
Петрівна, Яценко Олександр Анатолійович, Мойсейчееіко Олена Олександрівна,
Ревснок Артем Владиславович, Коїпошснко Олександр Михайлович, Цимбало
Ольга Василівна, Івегені Ніна Іванівна, Черніков Юрій Олександрович, Щербина
Піна Володимирівна, Порфіленко Сергій Сергійович, Мусіснко Геннадій Петрович,
Левченко Костянтин Ігорович, Чаша Юрій Анатолійович, Пастирська Галина
Олександрівна, завідувачі ітртожитку: Сорока Розалія Олександрівна, Тищенко
ІЛк'горія Володимирівна, завідувач бібліоіски: Курманська Наталя Миколаївна,
ішректор будинку науки і гехиіки: Роговська Олена Валентинівна, директор
водно - спортивною комплексу «Локомоіив»: Борисовський Олександр
Миколайович, директор центру з учбово методичної роботи та відпочинку:
Колодка Андрій Іванович
Па підприємстві створено службу охорони праці у кількості трьох працівників начальника сектору з охорони праці, провідного інженера з охорони праці та
інженера з охорони праці без категорії.
[іііяшіість служби охорони праці, інструкцій, інформації про ироведешія иавчаїтя та інструктаж}’ з питань охорони праці.

Існує нормативна база для функціонувашія Системи управління охороною праці
(СУОП).
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Всгунний
інс'іруктаж з питань охорони праці проводиться службою охорони праці, первинні,
повторні, цільові та нозанланові інструктажі проводяться відповідальними особами
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 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. Працює кабінет з охорони праці згідно Положення “Про кабінет з охорони
праці”. Розроблена 141 інструкція з охорони прані, які затверджуються наказами
начальника нідрозділу згідно строків їх перегляду.
експлуатаційної локу.ментації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та .матеріально-технічної бази, навчальнометодичного забезпечення

На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання робіт,
екенлуа Іанії обладнання, а саме:
Ремонтних, монтажних, будівельних та інших робіт, що виконуються на висоті
нонад 1,3 метра, та експлуатації ковальсько-иресовоію устаткування.
Молот ковальський пневматичний модель МА 4132 експлуатується при суворому
дотриманні вимог паспорту заводу - виробника Астраханський завод ковальськопресового устаткування та його технічної документації. 1Ірес модель МА 4129
експлуатується при суворому дотриманні вимог паспорту заводу - виробника

Астраханський завод ковальсько - пресового устаткування та його технічної
документації. Для безпечного виконання робіт розроблено та затверджено
інструкнію з охорони праці № 63 «Для коваля» (затверджена наказом начальника
підрозділу від Ql.07.2017 року № 08) .
Для безпечного виконання робіт розроблено та затверджено інструкцію з охорони
праці № 107 «З безпечного виконання робіт на висоті» (затверджена наказом
начальника підрозділу від 01.07.2017 року № 08).
1Ірацівники 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
ППАОГІ 60.1-3.31-17, Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі
спецодягу, снецвзуття 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
М1ІАОГ1 0.00-1.71-13, Правилами безпечної експлуатації електроустановок
споживачів 11ПАО
.1-1.21-98. Працівники Дніпровського територіального
управління
нормативно-правовими актами з охорони праці і
експлуатаційною
ентацією, матеріально-технічна база відповідає Закону
України «Про ох
Ю.Б.Мруць
(ініціали та прізвище)

2017 р.

Декларація зареєс'гроваиа у журналі обліку суб’єктів госнодарюваиня в
'оловному
управлінні
Д,ержпраці
у
Днінроік^овській
області
__________ 20___р. №

