
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 

законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця: 

Юридична адреса : Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», 
03150, м. Київ, вул. Тверська, буд.5. 

ЄДРПОУ 40075815, ІПК 400758126555, 
КВЕД - 49.20 Вантажний залізничний транспорт 
- голова правління Балчун Войцех Тел.: (044)465-00-00 . 

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) -

Україна, 81400 м. Самбір, вул. Вокзальна 5, Виробничий структурний 
підрозділ «Самбірські колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні» Філія 
«Центр з ремонту та експлуатації колійних машин». 

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди : немає. 

Я, Балчун Войцех, 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, п.З додатку 7 до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки): 

Ковальсько-пресове устаткування ; 
З робочі місця де встановлено З молоти ковальські, а саме : 

- молот ковальський пневматичний 1986 рок випуску, модель М4132А , 
Производственное обьединение по вьшуску кузнечно - прессового 
оборудования им. И.М.Калинина, країна походження Россия, інвентарний 
номер 6410407000122 ; 
- молот ковальський пневматичний 1983 рок випуску, модель МА 4134А, 
Производственное обьединение по вьшуску кузнечно - прессового 
оборудования им. М.И.Капинина, Россия, інвентарний номер 
6410407000123 ; 
- молот ковальський пневматичний 1990 рок випуску, модель МД4134, 
Астраханский завод кузнечно -прессового оборудования, країна 
походження Россия, інііШШШШе^ШтшфШзТ " 
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-1 робоче місце де встановлено механізм для гнуття фланців 
повітропроводів 1973 рік випуску, ремонтно-транспортне підприємство, 
країна походження Україна, інвентарний номер №6410405000103 ; 
- 1 робоче місце де встановлено відрізний ножовочний вестат, модель 
872 М, 1974 рік випуску, завод им.Калинина, країна походження Россия, 

інвентарний номер 6410405000111; 
- 1 робоче місце де встановлено верстат вальцювальний 1973 рік випуску, 
ремонтно-транспортне підприємство, країна походження Україна, 
інвентарний номер 6410405000112 ; 
- прес -ножниці «Пельц» 1920 рік випуску, країна походження Німеччина, 
інвентарний номер 6410405000117; 
- 1 робоче місце де встановлено прес фрикційний, модель ФА-124, 1954 
рік випуску, завод пресових автоматів, м.Чимкент, інвентарний номер 
6410405000118; 
- 1 робоче місце де встановлено прес однокривошипний, модель КД 2126Е 
1976 рік випуску, Сальський завод КПО , інвентарний номер 
6410405000119; 
- 1 робоче місце де встановлено прес ножниці, модель НВ 5222, 1984 рік 
випуску, завод механических прессов, країна походження Россия, 
інвентарний номер 6410405000120; 
- 1 робоче місце де встановлено ножниці гільйотинні, модель МК 3318Г з 
наклонним ножом, 1985 рік випуску, Стрийський завод КПО, країна 
походження Україна, інвентарний номер 6410405000121 ; 
- 1 робоче місце де встановлено ножниці гільйотинні, модель НК 3418 з 
наклонним ножом, 1991 рік випуску, Стрийський завод КПО, країна 
походження Україна, інвентарний номер 6410405000126; 
- 1 робоче місце де встановлено прес однокривошипний, модель КД 2132, 
1996 р.в, Прессаш, м.Івано -Франківськ , країна походження Україна, 
інвентарний номер 6410405000130; 
- 1 робоче місце де встановлено прес однокривошипний, модель КГ 2132 -
160Т, 1995 рік випуску, Прессаш, м.Івано -Франківськ, країна походження 
Україна, інвентарний номер 6410405000131; 

Кількість робочих місць - 135, в тому числі, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм - 122. 

Кількість будівель і споруд (приміщень) - 17 одиниць. 

Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць) - 5 підрозділів 

Інші відомості; 
По підприємству ВСП «Самбірські колійні дорожні ремонтно-механічні 
майстерні» філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» 
призначені відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з 
охорони праці та промислової безпеки: 



Хом'як Мирослав Іванович - начальник ВСП «Самбірські колійні 
дорожні ремонтно-механічні майстерні» філія «Центр з ремонту та 
експлуатації колійних машин» 

- перевірка знань з питань охорони праці: пос. №08-11 (протокол №8 
від 23.04.2015) 

Майба Ігор Романович - головний інженер ВСП «Самбірські колійні 
дорожні ремонтно-механічні майстерні» філія «Центр з ремонту та 
експлуатації колійних машин» 

- перевірка знань з питань охорони праці: пос. №10-29 (протокол №10 
від 08.05.2014). 

Глова Олександр Васильович - електромеханік ВСП «Самбірські 
колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні» Філія «Центр з ремонту та 
експлуатації колійних машин». 
- перевірка знань з питань охорони праці: пос. №001 (протокол №1 -01 /17 
від 27.01.2017), особа відповідальна за справний стан та безпечну 

експлуатацію обладнання. 

Занько Ігор Володимирович - майстер з експлуатації та ремонту 
машин і механізмів(дільниці 1 група) ВСП «Самбірські колійні дорожні 
ремонтно-механічні майстерні» Філія «Центр з ремонту та експлуатації 
колійних машин» 
- перевірка знань з питаїнь охорони праці: пос. №005 (протокол №1 -01 /17 
від 27.01.2017) особа відповідальна за організацію і безпечне виконання 

робіт на ковальсько -пресовому обладнанні. 

Відповідно до СТ.15 Закону України «Про охорону праці» по ВСП 
«Самбірські колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні» Філія «Центр з 
ремонту та експлуатації колійних машин» наказом від 17.01.2017 №76 
створено службу охорони праці. До складу служби входить один спеціаліст: 

Лужецька Марія Михайлівна - інженер з охорони праці 
ВСП «Самбірські колійні дорожні ремонтно-механічні майстерні», 
пос. №02-13 (протокол №2 від 21.10.2016), яка пройшла навчання та 
перевірку знань у галузевому навчально-методичному центрі охорони 
праці Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 

На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці на підприємстві, журнал обліку видачі інструкцій з охорони 
праці на підприємстві, журнали обліку робіт, що виконуються за нарядами 
і розпорядженнями», журнали обліку та зберігання засобів захисту. 

Розроблено і затверджено «Перелік робіт які виконуються на 
ковальських молотах та пресах», «Список працівників, які мають право 



виконувати роботи на молотах ковальських та пресах», «Список 
працівників, які мають право бути відповідальними особами за виконання 
робіт на молотах ковальських та пресах» . 

Усі працівники, внесені до списків, пройшли навчання і перевірку 
знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно правових актів 
до нього, «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями», 
протокол від 11.11.2016 № 1-11/16; протокол від 18.11.2016 №2-11/16; 
протокол від 25.11.2016 ХоЗ-11/16; протокол від 02.12.2016 № 4-12/16. 

Згідно вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці» по підприємству ВСП «Самбірські колійні 
дорожні ремонтно-механічні майстерні» розроблено та затверджено 82 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, в тому числі 
«Інструкція з охорони праці № 6 для коваля на молотах і пресах», яка 
введена наказом № СКДМ-61 від 17.05.2016, «Інструкція з охорони праці 
№ 27 при виконанні робіт на прес-ножницяж », яка введена в дію наказом 
№ СКДМ-61 від 17.05.2016, «Інструкція з охорони праці №26 при 
виконанні робіт на ножницях гільйотинних», яка введена наказом № 
СКДМ-61 від 17.05.2016, «Інструкція з охорони праці № 28 під час 
виконання штампувальних робіт на пресах холодної штамповки», яка 
введена в дію наказом № СКДМ-бІвід 17.05.2016 . 

Відповідно до СТ.18 Закону України «Про охорону праці», згідно 
розробленого та затвердженого наказом від 05.08.2016 року №97 
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці по ВСП «Самбірські колійні дорожні ремонтно-
механічні майстерні» з працівниками, які виконують роботи на 
вищезазначеному обладнанні, щорічно проводиться навчання та перевірка 
знань з охорони праці при комісії підприємства, яка створена наказом №87 
від 17.01.2017 року. 

Відповідно до «Положення про порядок проведення навчання га 
перевірки знань з питань охорони праці по ВСП «Самбірські колійні 
дорожні ремонтно-механічні майстерні» з працівниками підприємства, які 
виконують роботу на ковальсько-пресовому устаткуванні проводяться 
вступні (згідно Програми), первинні та повторні (згідно Конспекту), 
позапланові та цільові інструктажі з охорони праці на робочому місці. 

Відповідно до ст.8 Закону України «Про охорону праці» та 
НПАОП 5.1.11-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
залізничного транспорту України», працівники, які виконують роботи на 
ковальсько-пресовому устаткуванні , отримують безкоштовно спецодяг, 
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. 



у ВСП «Самбірські колійні дорожні ремонтно-механічні 
майстерні» проведено атестацію 22 робочих місць з важкими і шкідливими 
умовами праці де працюють 23 чоловіки., на яких за результатами 
атестації підтверджено право на користування пільгами, в тому числі 
пільгова пенсія, додаткова відпустка, доплата та молоко . 

Працівники підприємства забезпечені засобами захисту в достатній 
кількості, 

В наявності необхідна нормативно-правова база, експлуатаційна 
документація на застосування пристроїв та пристосувань при виконанні 
робіт, які декларуються. Матеріально-технічна база відповідає вимогам 
законодавства^Із питань охорони праці та промислової безпеки. 

М.І.Хом'як 
'Я ' ^д^Ш^ 

у. 
.і/і 

м.п. 

2017 рік 

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці 

//, 02. 20/^р. 


