ДЕКЛАРАЦІЯ
^

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Найменування
юридичної особи

Місце державної
реєстрації
юридичної особи
Код платника податків згідно і
ЄДРПОУ юридичної особи

-

Публічне акціонерне товариство
«Українська
залізниця» Регіональна філія «Львівська залізниця»
Виробничий підрозділ «Самбірська дистанція
електропостачання»
03680, м.Киів-150, вул. Тверська,5

-

40075815

Код виду діяльності згідно з
КВЕД

-

52.21 - допоміжне
транспорту

Прізвище, ім'я та по батькові
керівника
Номер телефону
Номер телефаксу
Адреса електронної пошти
Місце (адреса) виконання робіт
підвищеної небезпеки та/або
експлуатація
(застосування)
машин,
механізмів,
устаткування
підвищеної
небезпеки

•ЛОВНїїУОРДВЛШНл
ДЕРЖПРАЦІ

обслуговування

наземного

Федьків Андрій Зенонович
(03236)7-22-14,

дистанція електропостачання: ЕЧ-6 м. Самбір
вул. Енергетична, 115а;
тягові підстанції;ЕЧЕ-20 смт. Великий Любінь
вул. Залізнична,22; ЕЧЕ-21 ст.Рудки с.НовосілкиГостинні, вул.Залізнична, буд.2-б; ЕЧЕ-22 м.Самбір
вул.Енергетична 115а; ЕЧЕ-23 м.Старий Самбір
вул.Лева Галицького 1-а; ЕЧЕ-24 с.Стрілки
вул.Залізнична буд.21; ЕЧЕ-25 сЯсениця-Замкова
вул.Центральна буд.191-а; ЕЧЕ-26 ст.Жовтнева,
с.Явора вул.Центральна буд.477а; ЕЧЕ-27 м.Турка
вул.Травнева, буд.4; ЕЧЕ-28 ст.Соколики, с.Нижній
Турів, вул.Чорновола буд.4; ЕЧЕ-29 с.Сянки,
вул.При кордонна, буд.4; ЕЧЕ-40 м.Дрогобич,
вул.Рихтицька буд.іба; ЕЧЕ-43 с.Розлуч,
вул.Залізнична буд.62а; ЕЧЕ-44ст.Яблунька,
с.Нижня Яблунька, вул.Свята Гора буд.410; ЕЧЕ-45
с.Добрівляни, вул. Шкільна буд.115;
райони контактної мережі: ЕЧК-15 смт. Великий
Любінь, вул. Залізнична буд.22; ЕЧК-16 м.Самбір
вул. Енергетична,буд. 115а; ЕЧК-17 м. Турка вул.
Травнева буд.4; ЕЧК-24 м. Дрогобич, вул.
Рихтицька буд.166; ЕЧК-25 м.Старий Самбір,
вул.Лева Галицького буд.іа; ЕЧК-28 с.Сянки,
вул .Прикордонна буд.4
енергодиспетчерська:ЕЧЦ-6 м Львів вул. Гоголя, 1

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
(ішйменуваїїия страхової компанії.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

я,.

Федьків Андрій Зенонович

г- іг,
тО'і-^З^л/-^

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

9).

А 7

арацією тдтв^>джую відповідність матеріально-технічної бази та умов
аці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких
робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 м, крім робіт верхолазних
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

та скелелазиих, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

Грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений

допомогою підйомних І підвісних колисок, механічних підіймачів
ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

будівельних підйомників згідно додатку 6 пункту 7
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

та ковальсько-пресове обладнання устаткування, згідно п.З додатку 7
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та па
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

небезпеки, затвердженого Постановою КМУ від 26.10,2011 № 1 1 0 7 - 3 0 1
споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

робоче місце (в тому числі підвищеного ризику 274 робочих місць), 22
дільниці
Інші відомості:
Згідно вимог розділу III, ст. 13 Закону України «Про охорону праці»
відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки у відокремленому підрозділі «Самбірська дистанція
електропостачання» Регіональної філії «Львівська залізниця» Публічне
акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі - дистанція) є в.о.
начальника дистанції Федьків Андрій Зенонович.
В
дистанції
створена
служба
охорони
праці.
Служба охорони праці у складі двох працівників (інженерів з охорони праці).
Згідно "Положення про службу охорони праці РФ «Львівська залізниця»,
затвердженого наказом РФ «Львівська залізниця» від 04.07.2016 р. №486-воН/од,
розроблено «Положення про службу охорони праці ВП «Самбірська дистанція
електропостачання»
РФ «Львівська залізниця»», затверджене
наказом
начальника дистанції від 07.02.2017р. №77. Служба охорони праці дистанції
безпосередньо підпорядковується начальнику відокремленого підрозділу. На
спеціалістів з охорони праці розроблено посадові інструкції. Робота спеціалістів
з охорони праці дистанції здійснюється в повному обсязі відповідно до річного
та місячних планів робіт, затверджених начальником дистанції.
В дистанції є кабінет-клас промислової безпеки та охорони праці
загальною площею 84,1 м^, обладнаний згідно Рекомендацій щодо організації
роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджених Головою
Держгірпромнагляду від 16.01.2008 року. Кабінет обладнаний телевізором,
відеомагнітофоном, стендами, є в наявності відеокасети та диски з навчальними

•мами. Робоче місце працівників служби охорони праці дистанції оснащено
комп'ютером, принтером, внутрішньою електронною поштою по Укрзалізниці.
Робота кабінету охорони праці проводиться у відповідності до розроблених
річного та квартального планів.
Розроблені і затверджені переліки питань для перевірки знань по
професіям та екзаменаційні білети.
Робота з питань охорони праці у відокремленому підрозділі «Самбірська
дистанція електропостачання» проводиться у відповідності до вимог Системи
управління охороною праці в ДТГО «Львівська залізниця», затвердженої наказом
від 02.12.2011 р.Хо 1349/Н.
Контроль за станом охорони праці здійснюється по трьох ступенях. Перша
ступінь проводиться керівниками робіт (змін) перед початком роботи і під час
робочої зміни, друга ступінь контролю здійснюється комісією під головуванням
начальників цехів за участі представника профспілки. Третя ступінь контролю
щомісяця проводиться комісією дистанції згідно «Графіку проведення перевірок
по 3-му ступеню контролю за станом охорони праці в структурних підрозділах
дистанції, згідно вимог СУОП в ДТГО «Львівська залізниця», який
затверджується начальником дистанції та погоджується головою профспілкової
організації Самбірської дистанції електропостачання.
Щомісячно проводиться розгляд результатів перевірок та проведеної
роботи щодо усунення виявлених недоліків, що оформлюється протоколами.
проведення профілактичної роботи з попередження виробничого
травматизму проводиться службою охорони праці дистанції та її керівним
складом із залученням громадських інспекторів.
Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,
попередженню випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та
аварій на 2017 рік розроблені та затверджені встановленим порядком.
Проводиться щоквартальний розгляд заходів, протоколи є в наявності.
У відділі кадрів дистанції виданий наказ про призначення відповідальних
за проходження медоглядів. Розроблені графіки та поіменні списки проходження
працівниками дистанції медоглядів. Випадків несвоєчасного проходження
медоглядів працівниками дистанції станом на поточний час виявлено не було.
В дистанції розроблено 50 інструкцій з охорони праці за професіями та за
видами робіт. Ведуться журнали реєстрації розроблених та обліку виданих
інструкцій. Інструкції з охорони праці за професіями та за видами робіт,
розроблені безпосередніми керівниками робіт.
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та журнал обліку видачі
інструкцій з охорони праці в дистанції ведеться згідно додатку № 6 та № 7
"Положення про розробку інструкцій з охорони праці" НПАОП 0.00-4.15-98.
Працівники дистанції спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального
захисту забезпечені згідно НПАОП 5.1.11-3.01-04 «Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам залізничного транспорту України».
Особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту ведуться у відповідності до встановлених вимог.
Організація навчання та інструктажів з питань охорони праці працівникам
під час прийняття на роботу і в процесі роботи проводиться згідно вимог
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці» та «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників ДТГО «Львівська
залізниця»», яке затверджене наказом начальника залізниці від 17.11.2008 року
№ 825/Н.

Перевірка знань з питань охорони праці проводиться комісією,
призначеною наказом начальника дистанції від 3 1 . 1 0 . 2 0 1 6 № 4 7 9 , які пройшли
навчання та перевірку знань з охорони праці в Галузевому навчальнометодичному центрі Державного територіально-галузевого об'єднання ДТГО
«Львівська залізниця».
Склад постійно діючої комісії:
голова комісії:
в.о. начальника дистанції - Федьків А.З. (протокол № 4 8 - Н - Е т від 2 8 . 1 0 . 1 6 ) ,
начальник виробничо-технічного відділу Федосов О.В. (протокол № 4 8 - Н - Е т від
28.10.16),

заступник начальника - Вовк Б.Г. (протокол Х о 4 8 - Н - Е т від 2 8 . 1 0 . 1 6 )
члени комісії:
інженер з охорони праці - Онищук 0 . 0 . (протокол № 4 8 - Н - Е т від 2 8 . 1 0 . 1 6 ) ,
інженер з охорони праці - Савка ГІ. (протокол № 4 8 - Н - Е т від 2 8 . 1 0 . 1 6 ) ,
голова ПК - Вовк Б.Г. (протокол № 4 8 - Н - Е т від 2 8 . 1 0 . 1 6 ) , які пройшли навчання
та перевірку знань в ДП «Закарпатський експертно-техніний центр».
Працівникам, для яких встановлений термін стажування, при прийомі на
роботу та при переводі з одного цеху в інший проводиться стажування. Накази
про стажування та допуск до самостійної роботи оформляються відповідно до
вимог Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці працівників ДТГО «Львівська залізниця», затвердженого наказом
начальника залізниці від 1 7 . 1 1 . 2 0 0 8 року № 8 2 5 / Н .
Всі структурні підрозділи дистанції забезпечені необхідною нормативноправової документацією з питань охорони праці згідно Рекомендацій щодо
організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджених
Головою Держгірпромнагляду від 1 6 . 0 1 . 2 0 0 8 року.

А.З. Федьків
(ініціали та прізвище)
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