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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця

Публічне акціонерне
(для юридичної особи: найменування

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

___________________________ ЄДРПОУ 40075815___________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________ Кравцов Євген Павлович_________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; номер телефону, адреса електронної пошти;

________

(056) 408-32-25, факс (056)408-36-42, е-таіі Т.¥игсНак@<ір.ш.§оу.иа_________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
реєстраційний номер облікової картки платника податків,
номер телефону, телефаксу, адреса електронної

________ виробничий підрозділ „Криворізьке територіальне управління ”_________
пошти; місце виконання робіт підвищеної небезпеки

філії «Центр будівельно —монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»
та/ або експлуатації (застосування) машин, механізмів,

__________ публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»__________
устаткування підвищеної небезпеки)

_______________ 50023, місто Кривий Ріг, вулиця Залізничників, 5А_______________
Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди: Договір цивільної відповідальності: АК/8698150 від
12.03.2018, термін дії - до 11.05.2018, ПАТ СК "Галицька"___________________
(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

______ Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці ---(дата проведення)

Я, Мруць Юрій Богданович, перший заступник директора філії______________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

«Центр будівельно —монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»
ПАТ «Укрзалізниця», діючі на підставі довіреності, виданої виконуючим_____
обов’я зки голови правління П АТ «Укрзалізниця» Кравцовим Євгеном
Павловичем та посвідченої приватним нотаріусом Київського міського
нотаріального округу Ісаєнко О. В. 25.10.2017 і зареєстрованої в реєстрі за
№ 3466,__________________________________________________________________
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під
час виконання таких
робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
- Технологічні транспортні засоби: трактор Т-40 АМ ( 1989 року випуску):
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,тип або

трактор Т-40 АМ ( 1987 року випуску); трактор ЮМЗ-6АКЛ (1990 рік випуску):
марка ( за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

трактор ЮМЗ-6АКЩ 1992 рік випуску); трактор ЮМЗ-6АКЛ (1993 рік випуску);
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

трактор ЮМЗ-6АКЛ (1992 року випуску); трактор МТЗ-80Л (1989 року випуску);
трактор-екскаватор ЮМЗ-6 АКЛ Вогех 2101 (1996 року в и п у с к у ); тракторекскаватор ЮМЗ- 6АКЛ БО 2621В-3 (1991 року випуску); трактор-екскаватор
ЮМЗ- 6АКЛ ЕО 2621В-3 (1991 року випуску); трактор-екскаватор ЮМЗ- 6АКЛ
ЕО 2621В-3 (1989 року випуску); екскаватор одноковшовий АТЕК- 881 (2005
року випуску): трактор екскаватор ЮМЗ- 6АКЛ Вогех 2102 (1995 р о к у в и п у с к у );
трактор екскаватор ЮМЗ - 6АКЛ ЕО 2621(1991 року випуску).
Кількість робочих місць - 21, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень),

виникнення травм - 21. будівель і споруд (приміщень) - 912. виробничих об’єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 18.
виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості; начальник виробничого підрозділу «Криворізьке територіальне
(призвіте, ім‘я по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

управління» Мартиняк Сергій Анатолійович, заступники начальника:
Мельниченко Євгеній Васильович. Мазур Сергій Павлович, головний інженер
Равішина Оксана Миколаївна, начальники дільниць: Тютюннікова Марина
Леонідівна, Конопатенко Ірина Володимирівна, Кравчук Едуард Миколайович,
Бут Володимир Юрійович. Могір Іван Іванович, Пінчук Ігор Валерійович.
виконавці робіт: Замура Олекандр Миколайович, Дубовий Олег І г о р о в и ч .
Корсаков Олексій Сергійович, механіки: Мануілов Віктор Леонідович, Пибок
Олександр Васильович, Здещиць Олексій Сергійович, старший майстер: Липко
Віктор Володимирович, майстри: Сліпченко Ірина Володимирівна. Карпенчук
Олег Миколайович, Бахурська Наталія Миколаївна. Донченко Тетяна
Володимирівна. Птуха Валерій Петрович, Миненко Ігор Валентинович, Жушман
Олександрович. Ткаченко Віктор Вікторович. Цаплюк Галина Василівна.
Миролюбов Віктор Васильович, Костиря Валерія Володимирівна, Галецька Ольга
Всеволодівна, Малюта Ірина Віталіївна, Іванець Станіслав Вікторович, Шейко
Олександр Ю р і й о в и ч . Гура Віктор Сергійович. Амінєв Алік Інісович.
Куліковський Сергій Анатолійович, Осіпова Людмила Петрівна.
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 охорон ою пратті
(СУОП)._______________________________
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно -правової

порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці_______
та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться службою охорони
праці, первинні, повторні, цільові та позапланові 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 з Положенням “Про кабінет з охорони праці”. Розроблено 66 інструкцій з
охорони праці, що затверджуються наказами начальника виробничого підрозділу
згідно зі строками їх перегляду.
«Інструкція
з охорони праці для
електрогазозварника» № 77 (затверджена наказом начальника підрозділу від
01.07.2017 № 1), «Інструкція з охорони праці при виконанні вогневих робіт» № 7
(затверджена наказом начальника підрозділу від 01.07.2017 № 1), «Інструкція з
охорони праці при транспортуванні, зберіганні і експлуатації балонів із
стисненими та зрідженими газами» (затверджена наказом начальника підрозділу
від 01.07.2017 № 1).
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі
згідно з нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального в з у т т я та
інших засобів індивідуального захисту працівника залізничного транспорту
України НПАОП 60.1-3.31-17, Типовими галузевими нормами безкоштовної
видачі спецодягу, спецвзуття 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. На технологічні транспортні засоби поширюються вимоги відповідно
Правил безпечної роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13.
Правил охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12.
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21
98, Системи стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві.
Основні положення ДБН А.3.2-2-2009. Кодексу цивільного захисту України.
Працівники Криворізького територіального управління забезпечені нормативноправовими актами з охорони праці і експлуатаційною документацією,
матеріально-технічна база відповідає Закону України «Про охорону праці».

Ю.Б.Мруць
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Головному управлінні
Держпраці у Дніпропетровській області
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