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ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ і Додаток 8 

до Порядку (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48) 

Д Е К Л А Р А Ц І Я 
в ідповідност і м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї бази врі^мгам з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь охорони п р а ц і 

Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" _ 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

М.Київ вул. Тверська. 5. 40081195. 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

в.о, голови правління П А Т "Укрзалізниця" Кравцов Євген Павлович (044) 309-70-05 
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта. 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
Регіональна філія "Львівська залізниця" Виробничий структурний підрозділ "Тернопільська дирекція 
залізничних перевезень"46002. М.Тернопіль, пр-кт. Степана Бандери. 6 станція Злочів Львівської обл 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 
; їіація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 

. і кодування наслідків можливої шкоди 
не вимагається 

(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) 

Я. в.о. голови правління П А Т "Укрзалізниця" Кравцов Євген Павлович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, або фізичної особи - підприємця) 

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: 
П.6 (додаток 6) Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра - 31 робоче місце 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

П.18 (додаток 6) Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом - 2 робочих місця 

!!прпк дата виготовлення, країна походження, які 
^ ^ок 6) Зварювальні р о б о т и - 1 робоче місце . __ 
. л/ Ні к) експлуатуються (застосовуються) без отримання 

, ...улагок 7) Технологічні транспортні засоби (трактор Т-330 1988 року випуску. ГТУ-1-05 
> 1 иіовідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд(приміщень), 
тягач 1990 року випуску - 4 робочих місця 

кількість будівель І споруд - О 
будівель і споруд(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

Інші відомості 

Згідно вимог розділу III. ст. 13 Закону України «Про охорону праці» відповідальним за дотримання 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

ВИМОГ законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки у Публічному акціонерному 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

товаристві «Українська залізниця» (далі - ПАТ«Укрзалізниця») є в.о. Голови правління П А Т 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

л;іщ» Кравцов Євгеній Павлович 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захист}', 

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

На рівні П А Т «Укрзалізниця» створено Департамент охорони праці та промислової безпеки. 
Контроль за станом охорони праці по регіональній філії «Львівська залізниця» здійснюється 

Львівським регіональним відділом контролю за умовами праці та промисловою безпекою 
Департаменту охорони праці та промислової безпеки. 

0$ сОб , 



По регіональній філії І «Львівська залізниця» відповідальним за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки є в.о. директора Регіональної філії 
'Льв івська залізниця» Заньків Зіновій Зіновійович. 

Відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки у виробничому структурному підрозділі ^Тернопільська дирекція залізничних перевезень» 
(далі ДН-2) є начальник ДН-2 Савчук Віталій^-ЙІкторович, головний інженер Гнатюк Андрій 
Зіновійович, начальника технічного відділу Бойчук Олександр Михайлович, начальник відновного 
поїзда №3511 Майстренко Андрій Анатолійович, заступник начальника відновного поїзда №3511 
Жуков Костянтин Михайлович, начальник станції Тернопіль Вознюк Олександр Володимирович, 

иловний інженер станції Тернопіль Саварин Олег Любомирович - відповідальні особи пройшли 
аііня і перевірку знань з питань охорони праці. 

З дирекції створена служба охорони праці (наказ від 27.07.16 р . №208) . Служба охорони праці 
гадається із сектора охорони праці у складі двох працівників (начальника та інженера з хорони 

праці II категорії) та інженера з охорони праці II категорії позакласної станції Тернопіль. 
В дирекції згідно "Положення про службу охорони праці Львівської залізниці", затвердженого 

наказом начальника залізниці від 03.04.2007 р. №294/Н, розроблено «Положення про службу 
охорони праці виробничого структурного підрозділу «Тернопільська дирекція залізничних 
перевезень»», затверджене наказом начальника дирекції від 25.07.2016 року №207 . Сектор охорони 
праці дирекції безпосередньо підпорядковується начальнику виробничого структурного підрозділу. 
На спеціалістів з охорони праці служби охорони праці розроблено посадові інструкції. Робота 
спеціалістів з охорони праці дирекції здійснюється в повному обсязі відповідно до річного, 
квартального та місячних планів робіт, затверджених начальником дирекції. 

В дирекції є кабінет промислової безпеки та охорони праці загальною площею ЗО м^., котрий 
обладнаний згідно Рекомендацій щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони 
праці, затверджених Головою Держгірпромнагляду від 16.01.2008 року. Кабінет обладнаний 

: іевізором, відеомагнітофоном, стендами, є в наявності відеокасети з фільмами та диски з 
софільмами. Робоче місце працівників служби охорони праці дирекції оснащено З комп'ютерами 

з принтерами, сканером, електронною поштою. 
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 

о І лети. 
Робота з питань охорони праці в виробничому структурному підрозділі «Тернопільська 

дирекція залізничних перевезень» проводиться у відповідності до вимог Системи управління 
охороною праці в Д Т Г О «Львівська залізниця», затвердженої наказом від 02.12.2011 р . № 1349/Н. 

Контроль за станом охорони праці здійснюється по трьох ступенях. Перша ступінь 
проводиться керівниками змін перед початком роботи і під час робочої зміни, друга ступінь 
контролю здійснюється комісією під головуванням начальників станцій 1-5 класів та заступників 
начальників позакласних станцій за участі представника профспілки. Третя ступінь контролю 
проводиться комісією дирекції згідно розробленого «Графіку проведення перевірок по 3-му ступеню 
контролю за станом охорони праці в структурних підрозділах виробничого структурного підрозділу 
„Тернопільська дирекція залізничних перевезень" згідно вимог „Системи управління охороною праці 
в ДТГО „Львівська залізниця", затвердженої наказом № 1349/Н від 02.12.2011 року на 2018 рік». 
Щомісячно проводиться розгляд результатів перевірок та проведеної роботи щодо усунення 
виявлених недоліків, що оформляється протоколами. 

Проведення профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму проводиться 
. гу жбою охорони праці дирекції та її керівним складом. 

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 2018 рік розроблені та затверджені 
встановленим порядком. Проводиться щоквартальний розгляд заходів, протоколи є в наявності. 

По атестації робочих місць видані накази від 24.11.2015 року № 2 6 6 та від 30.12.2016 року 
№335 «Про результати атестації робочих місць за умовами праці». 

У відділі кадрів дирекції виданий наказ про призначення відповідальних за проходження 
медоглядів. Розроблені графіки та поіменні списки проходження працівниками дирекції медоглядів. 



Випадків несвоєчасного проходження медоглядів працівниками дирекції станом на поточний час 
виявлено не було. 

В дирекції розроблено 209 інструкцій з охорони праці за професіями та за видами робіт. 
/ Ведуться журнали реєстрації розроблених та обліку виданих інструкцій. Інструкції з охорони праці 

сім ми та за видами робіт, розроблені беїпосередніми керівниками робіт. 
::урнші реєстрації інструкцій з охорони'йраці та журнал обліку видачі інструкцій з охорони 

^ .л̂  г> дирекції ведеться згідно додатку № 6 та № 7 "Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці" Н П А О П 0.00-4.15-98. 

Працівники дирекції спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
забезпечені згідно Н П А О П 60.1-3.31-17 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України» та 
НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості» 

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 Н П А О П 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників Д Т Г О «Львівська 

іЯ/», яке затверджене наказом начальника залізниці від 17.11.2008 року № 825/Н та наказу 
ііка Дирекції від 04.08.2017 №203 "Про порядок проведення інструктажів з охорони праці у 

^ .>оііичому структурному підрозділі «Тернопільська дирекція залізничних перевезень»". 
Перевірка знань з питань охорони праці проводиться комісією, призначеною наказом 

начальника дирекції від 01.08.2017 № 198 "Про створення постійно діючих комісій по перевірці 
знань з питань охорони праці", які пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці в 
Львівському навчально-методологічному відділі Навчально-методологічного центру охорони праці 
та промислової безпеки Департаменту охорони праці та промислової безпеки П А Т "Укрзалізниця". 

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 Д Т Г О «Львівська залізниця», 
затвердженого наказом начальника залізниці від 17.11.2008 року № 825/Н. 

На виконання вимог чинного законодавства та розпорядження регіональної філії "Львівська 
ізиріця" П А Т "Укрзалізниця" виданий наказ начальника Дирекції від 30.12.2017 №346 "Про 

у користування мобільними телефонами працівниками підрозділів дирекції котрі працюють 
гГіХ з підвищеною небезпекою під час виконання ними своїх посадових обов 'язків" . 

Всі структурні підрозділи дирекції забезпечені необхідною нормативно-правової 
документацією з питань охорони праці згідно Рекомендацій щодо організації роботи кабінету 
промислової безпеки та охорони праці, затверджених Головою Держгірпромнагляду від 16.01.2008 
року. 

Експлуатаційна документація та матеріально-технічна база в Дирекції є в наявності. 
Для забезпечення безпечної роботи працівників виробничого структурного підрозділу 

«Тернопільська дирекція залізничних перевезень» на висоті відповідно до вимог Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) по дирекції виданий наказ від 
24.04.2018 № 9 8 "Про призначення відповідальних за організацію і безпечне виконання робіт на 
висоті" згідно якого відповідальною особою по загальному нагляду за дотриманням вимог безпеки та 
охорони праці при виконанні робіт на висоті призначено головного інженера дирекції Гнатюка А.З., 
який пройшов спеціальне навчання з вивчення Правил в Львівському навчально-методологічному 

:іілі Навчально-методологічного центру охорони праці та промислової безпеки Департаменту 
І праці та промислової безпеки П А Т "Укрзалізниця" пройшов перевірку знань Правил і має 

дме посвідчення (посвідчення №03П-23 від 19.04.20178). На період відпустки, відрядження, 
хвороби та інших випадках відсутності відповідальної особи по загальному нагляду за дотриманням 
вимог безпеки та охорони праці при виконанні робіт на висоті, виконання обов 'язків в кожному 
окремому випадку наказом по дирекції покладається на начальника технічного відділу Бойчука О.М., 



>і кий пройшов перевірку знань Сіравил та має посвідчення про здачу іспитів (посвідчення №04-22 
БІД 02.03.2017). 

Згідно наказу начальника Дирекції від 29.09.2017 №260 "Про призначення осіб 
відповідальних за електрогосподарство" відповідальною особою за технічний стан, експлуатацію та 
надійність обладнання електроустановок споживачів по Дирекції призначено головного інженера 
Гнатюка А.З. (4 група з електробезпеки) який п|№)йшов навчання та 03.11.2017 року перевірку знань 
в Львівському навчально-методологічному відділі Навчально-методологічного центру охорони праці 
та промислової безпеки Департаменту охорони праці та промислової безпеки П А Т "Укрзалізниця", 
'^а період відпустки, відрядження, хвороби та інших випадках відсутності відповідальної особи за 
технічний стан, експлуатацію та надійність обладнання електроустановок споживачів по Дирекції 
виконання обов 'язків покладається на начальника технічного відділу дирекції Бойчука О.М. (4 група 
з електробезпеки), який пройшов навчання та 03.11.2017 року перевірку знань в Львівському 
навчально-методологічному відділі Навчально-методологічного центру охорони праці та 

смислової безпеки Департаменту охорони праці та промислової безпеки П А Т "Укрзалізниця". 
Згідно наказу начальника Дирекції від 06.11.2017 №297 "Про створення комісії для перевірки 

знань з питань електробезпеки" створена комісія головою котрої призначено головного інженера 
Дирекції Гнатюка А.З. (4 група з електробезпеки) який пройшов навчання та 03.11.2017 року 
перевірку знань в Львівському навчально-методологічному відділі Навчально-методологічного 
центру охорони праці та промислової безпеки Департаменту охорони праці та промислової безпеки 
ПАТ "Укрзалізниця". На період відпустки, відрядження, хвороби та інших випадках відсутності 
голови комісії заступником призначено начальника технічного відділу дирекції Бойчук О.М. (4 група 
з електробезпеки), який пройшов навчання та 03.11.2017 року перевірку знань в Львівському 
навчально-методологічному відділі Навчально-методологічного центру охорони праці та 
промислової безпеки Департаменту охорони праці та промислової безпеки П А Т "Укрзалізниця". 

Згідно наказу начальника Дирекції від 04.05.2017 №113 "Про призначення осіб 
відповідальних за нагляд і безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів в Тернопільській 
дирекції залізничних перевезень" відповідальною особою за здійсненням відомчого нагляду за 

: зиманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин, знімних 
сгхоплювальних пристроїв, кранових колій, тари призначено-головного інженера 
іого структурного підрозділу «Тернопільська дирекція залізничних перевезень» Гнатюка 

; . . 3 . який пройшов спеціальне навчання з вивчення Правил будови і безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів в Львівському навчально-методологічному відділі Навчально-
методологічного центру охорони праці та промислової безпеки Департаменту охорони праці та 
промислової безпеки П А Т "Укрзалізниця" (посвідчення №03П-23 від 19.04.20178). На період 
відпустки, відрядження, хвороби та інших випадках відсутності відповідальної особи за здійсненням 
відомчого нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та 
машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій, тари-виконання обов'язків в 
кожному окремому випадку наказом по дирекції покладається на начальника технічного відділу 
Бойчука О.М., який пройшов перевірку знань Правил, в Львівському навчально-методологічному 
відділі Навчально-методологічного центру охорони праці та промислової безпеки Департаменту 
охорони праці та промислової безпеки П А Т "Укрзалізниця" та має посвідчення про здачу іспитів 
(посвідчення № 2КР-10 від 16.02.17 р). 

Згідно наказу начальника Дирекції від 04.05.2017 №114 "Про призначення осіб 
льішх за нагляд і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском у виробничому 

рнсму підрозділі «Тернопільська дирекція залізничних перевезень» " організацію технічного 
нагляду за безпечною експлуатацією посудин працюючих під тиском" відповідальними 
працівниками по нагляду за технічним станом та безпечною експлуатацією посудин, що працюють 
під тиском (кисневі, газові балони) призначено працівників дирекції котрі пройшли спеціальне 
навчання та перевірку знань з вивчення «Правил безпеки та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87), а саме по відновному поїзду № 3511 - начальника 
відновного поїзду Майстренко А.А. (посвідчення №16-41 від 23.11.2017). На період відпустки, 
відрядження, хвороби та інших випадках відсутності відповідальної особи по нагляду за технічним 
станом та безпечною експлуатацією посудин, що працюють під тиском (кисневі, газові балони), 
виконання обов 'язків в кожному окремому випадку наказом по дирекції покладається на працівників 
дирекції котрі пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з вивчення «Правил безпеки та 



безпечної експлуатації посуйин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87) і мають 
і ічення про здачу іспитів. 

- ілно наказу начальника Дирекції від 26.04.2018 № 9 9 "Про призначення відповідальних осіб 
лрабин" призначено відповідальними особами начальників структурних підрозділів Дирекції 

коїрі пройшли навчання та перевірку знань в комісії Дирекції з вивчення «Правил безпечної роботи з 
інструментами та";1|)истроями» (НПАОП 0.00-1.Ж)-І)1). 

Савчук В.В. 
(ініціали та прізвище) 

який у ї ^ а й ц о в ^ ^ н в й довіреністю виконуючого обов 'язки голови правління публічного акціонерного 
товаристйра «Украї^кюькі залізниця», посвідченою приватним нотаріусом Київського міського 
нотаріального округуТсаєнко О.В. 25.10.2017 року та зареєстрованою в реєстрі за №3473 

М П « ». 20/^ р . 
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