
Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

<=>бГ-
<і> /я.

Відомості про роботодавця __________ Публічне акціонерне_________
(для юридичної особи: найменування

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

___________________ ЄДРПОУ 40075815, КВЕД49.20_______________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

______________________Кравцов Євгеній Павлович__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника: 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 

номер облікової картки платника податків (не зазначається 

фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідний орган 

державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
________(0566)-65-92-08, (0566)-65-94-92, p.rpch2tehotdel@dp.uz.gov.ua

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
_________Структурний підрозділ «Нікопольське моторвагонне депо»_____

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
____ регіональної філії «Придніпровська залізниця»___________

та/або експлуатації (застосування) машин
________ публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
53221, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вулиця Завокзальна 2-а 

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди:_____________________ -____________________________

(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)
Д  Гавриленко Сергій Олександрович, головний інженер - перший заступник 
директора регіональної філії «Придніпровська залізниця»ПА Т « Українська

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

залізниця», що діє на підставі довіреності, виданої в.о. голови правління 
ПАТ «Українська залізниця» Кравцовим Євгеном Павловичем та члена 
правління Бужора Олександра Яковича, посвідченої приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу Ісаєнко О.В. 24.10.2017 і 
зареєстрованої в реєстрі за № 3445
або фізичної особи -  підприємця)

mailto:p.rpch2tehotdel@dp.uz.gov.ua


цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умоь 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких 
робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Роботи в колодязях (п. 8 Додаток 6 до Порядку): роботи в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти 
(п. 16 Додаток 6 до Порядку): зберігання балонів (п. 18 Додаток 6 до Порядку): 
зварювальні роботи (п. 19 Додаток 6 до Порядку).
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх 
марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

Кількість робочих місць -  106, з них 43 з підвищеною небезпекою та 
ризиком виникнення травм, кількість виробничих цехів -  9, кількість будівель і 
споруд -  32.
(кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки:
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно- 
правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
начальник структурного підрозділу «Нікопольського моторвагонне депо» 
Десятерик В. І., головний інженер депо Захарченко ПС., заступник начальника 
депо з ремонту Мандрик М.М., заступник начальника депо з експлуатації 
Олійник Р.П., головний механік депо Меркулов В.В., старший майстер депо 
Щербина Г.М., майстер дільниці з ремонту та обслуговування обладнання 
Степаненко В.В., майстер дільниці з ремонту електропоїздів Шарабаров С.В., 
майстер дільниці з ремонту кузовного обладнання Картошкін В.О., майстер 
дільниці електричних машин та приладів безпеки Гордієнко С.І., майстер колісно- 
редукторної дільниці Стригуль К.С., машиніст -  інструктор Годюк В.О. та в. о. 
машиніст -  інструктора Клименко П.І.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки)

У структурному підрозділі «Нікопольського моторвагонного депо»
створено службу охорони праці у кількості інженера з охорони праці І категорії, 
існує нормативна база для функціонування 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. 
Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться в кабінеті охорони 
праці інженером з охорони праці, первинні, повторні та позапланові інструктажі з 
питань охорони праці проводяться керівниками дільниць депо (відповідальними 
особами за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці). Цільовий 
інструктаж проводиться з працівниками при проведенні робіт, на які відповідно 
до законодавства оформлюються наряди-допуски, наказ або розпорядження, що
не пов’язані з основною діяльністю. Наказами по Нікопольському 
моторвагонному депо створені комісії для перевірки знань з питань охорони 
праці, електробезпеки та котлонагляду. Працює кабінет з охорони праці згідно 
«Рекомендацій з організації роботи кабінету промислової безпеки і охорони праці».



Розроблено 124 інструкції з охорони праці, які затверджені наказами начальника 
Нікопольського моторвагонного депо і своєчасно переглядаються.
На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання робіт, 
експлуатації обладнання, а саме:
_____Для безпечного виконання робіт в колодязях розроблено інструкцію з
охорони праці № 3 «Інструкція з охорони праці при обслуговуванні водопровідно- 
каналізаційних споруд» (затверджена наказом начальника депо від 28.02.2017 р. 
№ 146). Для безпечного виконання робіт в діючих електроустановках напругою 
понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти розроблено інструкцію з 
охорони праці № 35 «Інструкція з охорони праці по безпечному виконанню робіт 
при перемиканні роз’єднувачів КУМ» (затверджена наказом начальника депо від 
03.11.2017 № 606). Для безпечного виконання робіт зберігання балонів 
розроблена інструкцію з охорони праці №120 «Інструкція з охорони праці по 
безпечному зберіганню, транспортуванні та з експлуатації кисневих балонів» 
(затверджена наказом начальника депо від 01.04.2017 № 211). Для безпечного 
виконання зварювальних робіт зроблена інструкцію з охорони праці № 22 
«Інструкція з охорони праці для електрогазозварників при виконанні 
електрогазозварювальних робіт на території депо» (затверджена наказом 
начальника депо від 14.04.2017 № 240) та № 41 «Інструкція з охорони праці для 
електрогазозварників при виконанні газозварювальних робіт» (затверджена 
наказом начальника депо від 20,01.2017 № 79)

Працівники «Нікопольського моторвагонного депо» забезпечені засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі згідно з нормами безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам залізничного транспорту України НПАОП 5.1.11-3.01-04. Засобам 
індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 
занесенням у відповідні журнали, що передбачені Правилами безпечної роботи з 
інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правилами експлуатації 
електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01. Правилами охорони праці під час 
зварювання металів (НПАОП 28.52-1.13-13).

Працівники «Нікопольського моторвагонного депо» забезпечені 
нормативно-правовою та навчально-методичною базою, яка відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: Правилами 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71- 
13), Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00- 
1.15-07), Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту 
України (НПАОП 5.1.11-3.01-04),Типовим положенням про службу охорони 
праці. Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), Системою управління охороною 
праці на Придніпровській залізниці (наказ від 21,12.2011 991/Н), Переліком робіт 
з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-8.24-05), у наявності є експлуатаційна та 
технічна докумецї&£ця.

С.О. Гавриленко
(ініціали та прізвище)

« ( / £  » £25  2018 р .



Г

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в 
Головному уі :ті *:ті 5

Примітки: 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
зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від його прийняття та повідомити про 
це відповідному органу державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті».


