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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство________
(для юридичної особи: найменування

______________________ «Українська залізниця»___________________
юридичної особи, місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ

_________________03680, м. Київ, вул. Тверська, буд. 5,______________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________________ ЄДРПОУ 40075815,_____________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

_____________________ Кравцов Євген Павлович___________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Структурний підрозділ «Видавничий центр «Придніпров’я»регіональної

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства

та/або експлуатації (застосування) машин
«Українська залізниця», 49124, м. Дніпро, вулиця Лісопаркова, 14а

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
(056) 731-55-95, факс (056) 731-60-25 e-mail Y.Milyar@dp.uz.gov.ua 

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)
Я, Кужавський Микола Сергійович, директор регіональної філії «Придніпровська

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -  підприємця)

залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», що діє на 
підставі довіреності, виданої виконуючим обов'язки голови правління ПАТ 
«Українська залізниця» Кравцовим Євгеном Павловичем та посвідченої приватним 
нотаріусом Київського міського нотаріального округу Ісаєнко О.В. 24.10.2017 і 
зареєстрованої в реєстрі за №3445

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: 
Експлуатація електронавантажувача ЕВ 717, 2004 року випуску, Болгарія.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки,

Кількість робочих місць -  28, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються,

виникнення травм — 5, будівель і споруд (приміщень) — 2, виробничих об’єктів
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць у тому числі тих,на яких існує підвищений

(цехів, дільниць, с т р у к т у р н и х  підрозділів) -  6._______________________ ._____
ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які

охорони праці та промислової безпеки - директор структурного підрозділу
відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань

«Видавничий центр «Придніпров'я», головний інженер Міляр Я.М., виконавці
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

робіт: електромонтер з ремонту і обслуговування електрообладнання Рудий Г.М.,
інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу

друкар офсетного плоского друку Горохов А.Г. На підприємстві функції служби
з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів

охорони праці виконує в порядку суміщення інженер виробничо-технічного
індивідуального захисту, нормативно-правової

відділу. Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі розробленого
та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань о х о р о н и  
праці в Державному підприємстві Придніпровська залізниця», затвердженого 
наказом начальника залізниці від 29.03.2006 р. № 233/Н. Введені в дію 
«Положення про службу охорони праці регіональної Філії «Придніпровська 
залізниця», «Система управління охороною праці в Державному підприємстві 
Придніпровська залізниця». Створена комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці. Робітники пройшли перевірку знань правил, норм і інструкцій з охорони 
праці в повному обсязі. Для безпечної експлуатації електронавантажувача 
розроблена інструкція з охорони праці. Електронавантажувач експлуатується з 
дотриманням вимог інструкції з експлуатації. Працівники центру забезпечено 
нормативно-правовою, матеріально-технічною та навчально-методичною базою: 
Правилами безпечної роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71- 
13), Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 
40.1-1.21-98). Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту 
України (НПАОП 60.1.-3.31-17), Типовим положення про службу охорони праці. 
Типовим положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), СУОП на Придніпровській залізниці (наказ 
991/Н від 12.12.2011 року). Переліком робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 
0.00-8.24-05), Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників (НПАОП 0.00-7.11-12), Правила експлуатації електрозахисних
засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правила охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних 
автомобільному

іт ШПАОП 0.00-1.75-15), Правила охорони праці на 
' (НПАОП 0.00-1.62-12).

М.С. Кужавський
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
територіальному органі Держпраці
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