тративних послуг
Центр надані
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
Ъо(0/( -гО -уо& УЧ •/25 - с С
вимогам законодавства з питань охорони праці
>_ ~'Со / ^

Відомості про роботодавця ____________ Публічне акціонерне__________
(для юридичної особи: найменування

товариство «Українська залізниця» 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5,
юридичної особи, місцезнаходження,

___________________ ЄДРПОУ 40075815, КВЕД 49.20__________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________Кравцов Євген Павлович_____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_________________________________ 044 465 00-30_______________________________
-

-

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);

_____ (05663)2-25-10, факс (056) 731-43-83 e-mail М. Vaseiko@dp.uz.gov.ua
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

____ Дніпровський Головний матеріально-технічний склад регіональної
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

________ філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного______
та/або експлуатації (застосування) машин

______________ товариства «Українська залізниця», 52520,_____________
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Іларіонове,
вулиця Харківська, 1-а
Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди : відсутня_________________________________________
(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці___________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

Я, Гавриленко Сергій Олександрович, головний інженер — перший заступник
директора регіональної філії__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

«Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», що діє на підставі
довіреності, виданої в.о. голови правління Кравиовим Євгеном Павловичем
та членом правління Бужором Олександром Яковичем та посвідченої
приватним нотаріусом Київського міського округу Ісаєнко О. В.
24.10.2017 і зареєстрованої в реєстрі за № 3445
або фізичної особи - підприємця

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час експлуатації
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

Технологічні транспортні засоби, а саме:
- автонавантажувач моделі ДВ-030.33, 2001 р.вБолгарія,;
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка,
номер

- навантажувачі вилочні моделі ДР15Т12 (2 один.), 2005 р.в, Японія,
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
відповідного

-навантажувач вилочний моделі ЕЯСОБ 15 ОМЄ, 2009 р.в., Італія;
дозволу,

-навантажувач вилочний моделі СР15 Р2-ЕЗ, 2009 р.в., Франція
Кількість робочих місць - 5 (п ’ять), в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм - 5(п ’ять ) , будівель -20 шт, споруд - 19,
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 8. К1ЛЬК1СТЬробочих
місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих
о б ’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, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки,

начальник структурного підрозділу «Дніпровський головний матеріальнотехнічний склад” - Васейко М.Л., призначений наказом від 27.09.16 № НОК936/'ос,________ заступник начальника складу - Дашевський С.Ф., призначений
наказом від 01.01.2015 № НОК-1099/ос , головний інженер - Косухін В.О.,
призначений наказом_________ від 25.10.16 № НОК-1029/ос, інженер з охорони
праці Кринична - С.А., призначений наказом від 14.02.2011 № 11/ос. На
підприємстві створено службу охорони праці у кількості одного працівника інженера з охорони праці І категорії .
наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці
(с у от.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази,
навчально-методичної

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони. Вступний
інструктаж з питань охорони праці проводиться в службі охорони праці
тривалістю в 1 годину, первинні, повторні та позапланові інструктажі
проводяться відповідальними особами за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці на своїх дільницях. Створена комісія підприємства для
перевірки знань з питань охорони праці. Працівники пройшли перевірку знань
правил, норм і інструкцій з охорони праці в повному обсязі. Працює кабінет з
охорони праці.
Розроблено 69
інструкцій з охорони праці, що затверджені наказами
начальника Дніпровського головного матеріально-технічного складу.
Для безпечного виконання робіт розроблена інструкція з охорони праці № 3 7
для водія електронавантажувача, інструкція з охорони праці № 42 для водія

[7
автонавантажувача, які затверджені наказом начальника від 11.09.2017 року
№ НХГ-3/334.
Працівники «Дніпровського головного матеріально-технічного складу»
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 НПЛОП
60.1-3.31-17. Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні
випробування із занесенням у відповідні журнали, які передбачені Правилами
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.РО
Ц І - 13)._________________
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки Працівники ««Дніпровського головного
матеріально-технічного складу» забезпечені нормативно-правовими актами.
Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України
(НПАОП 60.1-3.31-17), 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), Положенням про СУОП на
Придніпровській залізниці. Переліком робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП
0.00-8.24-05), Правилами охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт (НПАОП 0.00-1.75-15). В наявності експлуатаційна та технічна
документація.

С.О. Гавриленко

(ініціали та прізвище)

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в
управлінні
Держпраці
у
Дніпропетровській
області
Головному
_____20___р. №

