
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця: Філія «Проектно-вишукувальний інститут 
залізничного транспорту» ПАТ «Укрзалізниця» 
Юридична адреса: Україна, 03038, м. Київ, вул. Івана Федорова, 39, 
числовий номер філії 655, ЄДРПОУ 40123423, ПН № 400758126555 

ПАТ «Укрзалізниця» 
Львівське відділення філії «Проектно-вишукувальний інститут залізничного 
транспорту» ПАТ «Укрзалізниця», числовий номер структурного підрозділу 659 
Адреса: Україна, 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, 85; 
код ЄДРПОУ 40123423/659: 
Код видів діяльності згідно з КВЕД: 71Л1 : 71.12 

Живоронко Ігор Романович Прізвище, ім'я та по батькові керівника: 

Телефон : (032) 231-64-45; факс (032)-231-62-56 
Е-таі1:ІУІУІ:гап5ргоекї (а) таіІ.ІУІУ.иа 

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної безпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки - згідно з 
укладеними договорами на об'єктах ПАТ «Українська залізниця». 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
ПАТ «СК «Українська Страхова група» до 02.01.2018 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу 

Поліс № АК/5580871. № АК/5580872 від 29.12.2016 р. 
номер і дата його видачі) 

Я, Живоронко Ігор Романович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки : роботи, 
що виконмоться на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелаз-
них, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, 
з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників 
згідно з п. 7 додатку 6 до Порядк'у. та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки: машини, 
суходолі і в акваторії 



№ з/п Найменування машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, 
які використовуються без отримання 
відповідного дозволу 

Дата 
виготовлення 

Країна 
походження 

1. Установка для гідрогеологічного 
буріння у і 'Ь-50 М, зав. № 4951 
змонтована на шасі а/м ГАЗ 66-02 

1974 рік СРСР 

2. Установка для гідрогеологічного 
буріння УГБ-50 М, зав. №12051 
змонтована на шасі а/м ГАЗ 66-02 

1983 рік СРСР 

Кількість робочих місць-81, в т.ч. з підвищеною небезпекою - з 
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвишений ризик виникнення травм, 

Адмінбудівля - 1, споруди та виробничі об'єкти відсутні. 
Будівель і споруд (приміщень) 

Інші відомості: Живоронко Ігор Романович 
(прізвище, імя та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 

Нарепеха Дмитро Іванович 
та промислової безпеки) 

Мотовилова Ольга Вячеславівна. На підприємстві створена служба охорони праці, 
Наявність сл>'жби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з охорони праці. 

розроблені та затверджені інструкції з охорони праці, з працівниками проводяться 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту. 

Інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Наявна 
експлуатаційна документація на устаткування. Працівники забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно 
Встановлених норм. Наявні необхідна нормативно-правова та матеріально-
Технічна бази, навчально-методичне забезпечення. 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) 

І.Р. Живоронко 
(ініціали та прізвище) 

Деклараці 
господар 

СИ Сіп 0.1 

стрована у ж>рналі обліку суб'єктів 
^оріальному органі Держпраці 2 0 / / р . 


