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відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці

У '-і

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

товариство «Українська залізниця» 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5, печерська
____________________ районна в місті Києві державна_____________________
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

ЄДРПОУ 40075815,
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);

___________________ +38 (044)-309-70-05, uz@uz.gov.ua____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______ Виробничий підрозділ «Дніпровське пасажирське вагонне депо»________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

_____________________філії «Пасажирська компанія»_____________________
та/або експлуатації (застосування) машин

________ публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»,_________
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

49124, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна,42б
Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди:__________ не укладався_________________________________
(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
__________________________ не проводився_______________________________
(дата проведення аудиту)

Д Сонін Дмитро Олександрович, начальник виробничого підрозділу Дніпровське
пасажирське вагонне депо філії «Пасажирська компанія» Публічного
акціонерного товариства «Українська залізниця»,_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
залізниця», що діє на підставі довіреності, виданої в.о. голови правління

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

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:
Ковальсько-пресове устаткування^. З Додаток 7 до Порядку): молот
ковальський пневматичний модель М4132, 1985 р. в. СРСР; прес гідравлічний
П474А, 1990 р. в. СРСР, прес гідравлічний П474А, 1990 р. в. СРСР, прес-ножиці
гільйотинні 3418, 1999 р. в. Україна, машина листогибочна И-2116, 1971 р. в.
СРСР.
Технологічні транспортні засоби (п. 5 Додаток 7 до Порядку):
трактори ХТЗ-2511 (Зод.) - 2 од. 1999р. та Іод. 1997р. в., Україна; трактор Т-25
- 1 од. 1993р. в Росія, трактор ЮМЗ-6АКЛ - 1 од. 1989р.в., СРСР; машина
прибиральна (на базі трактору Беларусь-320,4) МУ-320 - 1 од. 2013 р. Білорусія ,
навантажувач електричний ЕВ-687, 1994р.в., Болгарія; навантажувач електричний
ЕВ-735, 1994р.в., Болгарія; візки електричні ЕП-006.2 (Зод.), Іод. 1993р.в. та 2од.
1995р.в., Болгарія; візок електричний ЕП-011.2, 1994р.в., Болгарія, причепи
тракторні - 1ПТ-3 (3 од.) - 1 од. 1982 р., 1 од. 1984 р., 1 од. 1985 р. в СРСР, причіп
тракторний 1ПТ-2 — 1 од. 1985р. в СРСР, причіп тракторний 1ПТ-1 - 1 од. 1987
р. в СРСР.
(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 —113 з них 56 з підвищеною небезпекою та ризиком
виникнення травм, кількість виробничих об’єктів (цехів) -2 7 . кількість будівель і
споруд - 4 7
(кількість робочих 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, 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, нормативноправової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

начальник виробничого підрозділу «Дніпровське пасажирське вагонне депо»
Сонін Д.О., головний інженер Серневич С.П., заступник начальника депо з
ремонту Мамедов Ф.В., заступник начальника депо з експлуатації Кузьмін О.В.,
головний механік Мінаєв М.О., головного механіка Афонін А.М., начальник
пункту (технічного обслуговування вагонів) Чуб А.В., начальник пункту
(технічного обслуговування вагонів) Шерстюк С.О., начальник бази
(обслуговування пасажирів) Дмитренко В.А., старший майстер Шевченко Ю.С.,
старший майстер Шворак М.Г., старший майстер Синельников А.Б., старший
майстер Жемевка Р.І., в.о. старшого майстра Бажура О.О., в.о. старшого майстра
Постольник О.О., майстер Лазарев О.С., майстер Брильов Р.А., Шкарупа А.В.,
Іонін В.Г.,Свинар Р.І., Тарасов Г.А., Вовчук В.О., Кравцов Г.О., Варна Н.І.,
Коваленко Р.В., майстер Височин О.І., Постольник П.О., Сідельников В.О.,

майстер Обрядін В.М., майстер Циболюк О.М., майстер Сорокін М.Ю., майстер
Герасименко Є.А., в.о. майстра Дубинська В.Л., в.о. майстра Афонічкін В.В..
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки)

У виробничому підрозділі «Дніпровське пасажирське вагонне депо»
створено сектор охорони праці у кількості начальника сектору та 4-х інженерів з
охорони праці І категорії, існує нормативна база для функціонування Системи
управління охороною праці (СУОШ.
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 цехів 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 Дніпровському пасажирському
вагонному 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 155 інструкції з охорони праці, які затверджені наказами начальника
Дніпровського пасажирського вагонного 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 № 135 «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на
водопровідно-каналізаційних мережах» (затверджена наказом начальника депо від
23.03.2018 р. № 156). Для безпечного виконання робіт в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти
розроблено інструкцію з охорони праці № 107 «Інструкція з охорони праці під час
підключення пасажирських вагонів з електричним опаленням до стаціонарної
установки напругою 3000В на РЕП ст. Дніпро-Головний » (затверджена наказом
начальника депо від 05.05.2018 № 273). Для безпечного виконання робіт
зберігання балонів розроблені інструкції з охорони праці №7 «Інструкція з
охорони праці про порядок транспортування, збереження, та видачі балонів зі
стиснутим газом» (затверджена наказом начальника депо від 26.04.2018 № 259)
та інструкції з охорони праці №17 «Інструкція з охорони праці про порядок
транспортування, збереження, та видачі кисневих балонів» (затверджена наказом
начальника депо від 26.04.2018 № 259). Для безпечного виконання зварювальних
робіт зроблені інструкції з охорони праці № 37 «Інструкція з охорони праці для
електрозварника ручного зварювання» (затверджена наказом начальника депо від
15.07.2016 № 452) та № 54 «Інструкція з охорони праці для електрогазозварника»
(затверджена наказом начальника депо від 06.06.2016 № 385). Для безпечного
керування внутрідеповським транспортом зроблені інструкція з охорони праці
№ 30 «Інструкція з охорони праці для водіїв технологічного транспорту депо»
(затверджена наказом начальника депо від 23.02.2017№ 131). Для безпечного
керування деповським транспортом розроблені інструкції з охорони праці № 31
«водію автотранспортних засобів» (затверджена наказом начальника депо

від 26.04.2018 № 262) та інструкції з охорони праці № 89 «Інструкція з охорони
праці трактористу» (затверджена наказом начальника депо від 11.05.2018 № 293)
Для безпечного виконання робіт на гільйотинних ножицях розроблена інструкція
з охорони праці № 72 «Інструкція з охорони праці по безпечному виконанню
робіт на гільйотинних ножицях» (затверджена наказом начальника депо
від 28.08.2017 № 107) Для безпечного виконання робіт на листогибочному
верстаті розроблена інструкція з охорони праці № 129 «Інструкція з охорони праці
по безпечній експлуатації верстату для згинання металевих труб та листової сталі
з електромеханічним приводом» (затверджена наказом начальника депо
від 18.11.2016 №713).
Працівники «Дніпровське пасажирське вагонне депо» забезпечені засобами
індивідуального захисту в повному обсязі згідно з Нормами безоплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам залізничного транспорту України (НПАОП 60.1-3.31-17) 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
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07).
Працівники «Дніпровське пасажирське вагонне 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 0.00-1.7113), Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.001.15-07), Правилами охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.001.62-12), Правилами охорони праці під час експлуатації водопровідноканалізаційних споруд на залізничному транспорті (НПАОП 60.1-1.01-04),
Правилами охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13),
Правилами улаштувань та безпечної експлуатації посудин що працюють під
тиском (НПАОП 0.00-1-59-87), Нормами безоплатної 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),
Системою управління охороною праці на Придніпровській залізниці (наказ від
21.12.2011 991/Н), Переліком робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-8.2405), у над^1юі^.іе>е.ксплуатаційна та технічна документація. Матеріально-технічна
база відйо^іді^*зіодргам
законодавства з питань охорони
праці та промислової
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