
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

1 Найменування юридичної 
особи

2 Місце державної реєстрації 
юридичної особи

3 Код платника податків 
згідно з ЄДРПОУ 
юридичної особи

4 Код виду діяльності згідно 
зКВЕД

5 Прізвище, ім’я та по 
батькові керівника

6 Номер телефону
7 Номер телефаксу
8 Адреса електронної пошти
9 Місце (адреса) виконання

робіт підвищеної небезпеки 
та/або експлуатація
(застосування) машин, 
механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки
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Я,_____________Помоз Андрій Валентинович_______________________ .
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної особи —  підприємця)

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:

1. Виготовлення та випробовування вантажозахоплюючих пристроїв
(найм енування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізм ів, устаткування

(стропів) згідно додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт під-
підвищ еної небезпеки, їх м арка, номер партії, дата  виготовлення, країна походж ення, які

вищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу, кількість

устатковання підвищеної небезпеки, затв. постановою КМУ від 26.10.2011
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм , будівель і

№ 1107 (в редакції постанови КМУ від 07.02.2018 № 48) -  1 робоче місце
споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних п ідрозділів)

2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра згідно додатку 6
(найм енування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізм ів, устаткування

Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
підвищ еної небезпеки, їх марка, номер партії, дата  виготовлення, країна походж ення, які

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу, кількість

небезпеки, затв. постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (в редакції поста-
робочих місць, в том у числі тих, на  яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і

нови КМУ від 07.02.2018 № 48) ^ 25 робочих місць
споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехіз, д ільниць, структурних підрозділів)

3. Зберігання балонів з стисненим газом-киснем згідно додатку 6 Поряд-
(найменування виду робіт п ідвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізм ів, устаткування

ку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуа-
нідвищ еної небезпеки, їх марка, номер партії, дата  виготовлення, коаїна походж ення, які

тацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небез-
виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відг овідного дозволу, кількість

пеки, затв. постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (в редакції постанови
робочих місць, в том у числі тих, на  яких  існує підвищ ений ризик виникнення травм , будівель і

КМУ від 07.02.2018 № 48) -  2 робочих місця
споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, д ільниць, структурних підрозділів)

4. Зварювальні роботи згідно додатку 6 Порядку видачі дозволів на ви-
(найменування виду робіт п ідвищ еної небезпеки та/або м аш ин, механізм ів, устаткування

конання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) ма-
підвищ еної небезпеки, їх м арка, номер партії, дата  виготовлення, країна походж ення, які

шин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затв. постановою
виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу, кількість

КМУ від 26.10.2011 №1107 (в редакції постанови КМУ від 07.02.2018 №48) -
робочих місць, в том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм , будівель і

2 робочих МІСЦЯ

споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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/
4/  5. Технологічні транспортні засоби згідно додатку 7 Порядку видачі доз-

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізм ів, устаткування

волів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (засто-
підвищено}' небезпеки, їх марка, ном ер партії, дата  виготовлення, країна походж ення, які

сування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверд.
виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу, кількість

постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (в редакції постанови ІСМУ від
робочих М ІС ЦЬ, ]:! том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення трави , будівель і

07.02.2018 № 48) -  5 одиниць (бульдозер ДЕТ-250 1978 року випуску; бульдо-
споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

зер Т-330 1990 року випуску; бульдозерний тягач ГТУ-1 1991 року випуску; 

бульдозер Т-330 1984 року виготовлення та бульдозерний тягач ГТУ-1 1952 ро

ку виготовлення (переобладнаний під тягач в 1990 році))

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 виробничому структурному підрозділі «Ужгородська 
дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» 
Публічного Акціонерного Товариства «Українські залізниці» (далі -  Дирекція) 
є начальник дирекції Пушкаш Олександр Андрійович.

В дирекції створена служба (сектор) охорони праці (наказ від 27.05.15 р. 
№180). Служба охорони праці складається із сектора охорони праці у складі 
двох працівників (начальника та провідного інженера), інженерів з охорони 
праці позакласних станцій Ужгород, Чоп, Батьово та інженера з охорони праці 
станції 1 класу Мукачево.

В дирекції згідно “Положення про службу охорони праці Львівської 
залізниці”, затвердженого наказом начальника залізниці від 03.04.2007 р. 
№294/Н, розроблено «Положення про сектор охорони праці ВП «Ужгородська 
дирекція залізничних перевезень» ДТГО «Львівська залізниця»», затверджене 
наказом начальника дирекції від 06.08.2009 року №264. Сектор охорони праці 
дирекції безпосередньо підпорядковується начальнику виробничого 
структурного підрозділу. На спеціалістів з охорони праці сектору дирекції та 
станцій 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 30 м ., котрий 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 з фільмами та диски з

з



відеофільмами. Робоче місце працівників сектору охорони праці дирекції 
оснащено 2 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 білети.

Робота з питань охорони праці в виробничому структурному підрозділі 
«Ужгородська дирекція залізничних перевезень» проводиться у відповідності 
до вимог Системи управління охороною праці в ДТГО «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 „Ужгородська 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», затвердженого В.о. начальника дирекції від 03.01.2018 року та 
погодженого головою Ужгородської територіальної профспілкової організації 
Львівської залізниці 03.01.2018 року.

Щомісячно проводиться розгляд результатів перевірок та проведеної 
роботи щодо усунення виявлених недоліків, що оформлюється протоколами.

Проведення профілактичної роботи з попередження виробничого 
травматизму проводиться сектором 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 виданий наказ від 29.12.2016 року № 385 
«Про результати атестації робочих місць за умовами праці», наступна атестації 
робочих місць за умовами праці запланована на 4 квартал 2020 року.

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 530 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 дирекції ведеться згідно додатку № 6 та № 7 
“Положення про розробку інструкцій з охорони праці” НПАОП 0.00-4.15-98.

Працівники дирекції спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту забезпечені згідно НПАОП 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 НПАОП 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 
ДТГО «Львівська залізниця»», яке затверджене наказом начальника залізниці 
від 17.11.2008 року № 825/Н та наказу начальника Дирекції від 02.01.2018 № 12 
"Про організацію проведення інструктажів з питань охорони праці".

Перевірка знань з питань охорони праці проводиться комісією, 
призначеною наказом начальника дирекції від 02.01.2018 № 10 "Про створення 
постійно-діючої комісії 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 ПАТ "Укрзалізниця".

По Дирекції розроблений наказ від 02.01.2018 № 8 "Про затвердження 
Переліку посадових осіб та спеціалістів дирекції, які звільнені від повторного 
інструктажу з охорони праці".

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 17.11.2008 року № 825/Н.

На виконання вимог чинного законодавства та розпорядження 
регіональної філії "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" виданий наказ 
начальника Дирекції від 02.01.2018 № 13 "Про заборону користування 
мобільними телефонами працівниками підрозділів дирекції котрі працюють на 
роботах з підвищеною небезпекою під час виконання ними своїх посадових 
обов’язків".
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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 «Ужгородська 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 02.01.2018 № 14 
"Про організацію 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 Вольського 
І.Л., який пройшов спеціальне навчання з вивчення Правил в Львівському 
навчально-методологічному відділі Навчально-методологічного центру 
охорони праці та промислової безпеки Департаменту охорони праці та 
промислової безпеки ПАТ "Укрзалізниця" пройшов перевірку знань Правил і 
має відповідне посвідчення (посвідчення № ЗВ-02 від 23.11.2017, чергова 
перевірка знань 23.11.2020). 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 Потюка Ю.О., який пройшов 
перевірку знань Правил та має посвідчення про здачу іспитів (посвідчення 
№ ЗВ-ОЗ від 23.11.2017, чергова перевірка знань 23.11.2020).

Згідно наказу начальника Дирекції від 02.01.2018 № 1 "Про призначення 
відповідальних осіб за електрогосподарство" відповідальною особою за 
технічний стан, експлуатацію та надійність обладнання електроустановок 
споживачів по Дирекції призначено головного інженера Вольського І.Л. (5 
група з електробезпеки) який пройшов навчання та 22.12.2017 року перевірку 
знань в Львівському навчально-методологічному відділі Навчально- 
методологічного центру охорони праці та промислової безпеки Департаменту 
охорони праці та промислової безпеки ПАТ "Укрзалізниця" (чергова перевірка 
знань 22.12.2020). На 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 Потюка 
Ю.О. (4 група з електробезпеки), який пройшов навчання та 22.12.2017 року 
перевірку знань в Львівському навчально-методологічному відділі Навчально- 
методологічного центру охорони праці та промислової безпеки Департаменту 
охорони праці та промислової безпеки ПАТ "Укрзалізниця" (чергова перевірка 
знань 22.12.2020).

Згідно наказу начальника Дирекції від 02.01.2018 № 2 "Про створення 
комісії для перевірки знань з питань електробезпеки" створена комісія головою 
котрої призначено головного інженера Дирекції Вольського І.Л. (5 група з



електробезпеки) який пройшов навчання та 22.12.2017 року перевірку знань в 
Львівському навчально-методологічному відділі Навчально-методологічного 
центру охорони праці та промислової безпеки Департаменту охорони праці та 
промислової безпеки ПАТ "Укрзалізниця" (чергова перевірка знань 22.12.2020). 
На період відпустки, відрядження, хвороби та інших випадках відсутності 
голови комісії заступником призначено начальника технічного відділу дирекції 
Потюка Ю.О. (4 група з електробезпеки), який пройшов навчання та 22.12.2017 
року перевірку знань в Львівському навчально-методологічному відділі 
Навчально-методологічного центру охорони праці та промислової безпеки 
Департаменту охорони праці та промислової безпеки ПАТ "Укрзалізниця" 
(чергова перевірка знань 22.12.2020).

Згідно наказу начальника Дирекції від 02.01.2018 № 3 "Про організацію 
технічного нагляду за утриманням і безпечною експлуатацією пасажирської 
підвісної канатної дороги" відповідальною особою за здійсненням технічного 
нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією пасажирської підвісної 
канатної дороги призначено начальника методичного центру сектору зовнішніх 
зв’язків виробничого структурного підрозділу «Ужгородська дирекція 
залізничних перевезень» Бельо В.І. який пройшов спеціальне навчання та 
перевірку знань з вивчення Правил утримання та безпечної експлуатації 
пасажирських підвісних канатних доріг і має відповідне посвідчення 
(посвідчення № 17/716 від 18.12.2016, чергова перевірка знань 18.12.2020). На 
період відпустки, відрядження, хвороби та інших випадках відсутності 
відповідальної особи за здійсненням технічного нагляду за утриманням та 
безпечною експлуатацією пасажирської підвісної канатної дороги призначено 
сторожа методичного центру сектору зовнішніх зв’язків виробничого 
структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» 
Чорнака В.Г. який пройшов спеціальне навчання та перевірку знань з вивчення 
Правил утримання та безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних 
доріг і має відповідне посвідчення (посвідчення № 17/718 від 18.12.2016, 
чергова перевірка знань 18.12.2020)

Згідно наказу начальника Дирекції від 02.01.2018 № 5 "Про організацію 
технічного нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів" 
відповідальною особою за здійсненням відомчого нагляду за утриманням та 
безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин, знімних 
вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій, тари та колисок для 
підіймання працівників призначено головного інженера виробничого 
структурного підрозділу «Ужгородська дирекція залізничних перевезень» 
Вольського І.Л. який пройшов спеціальне навчання з вивчення Правил будови і 
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів в ТзОВ «Закарпатський 
навчальний центр підготовки та перепідготовки кадрів», пройшов перевірку 
знань Правил, інструкцій для кранівників, такелажників, інструкцій заводів- 
виготовників по монтажу та експлуатації кранів і має відповідне посвідчення 
(посвідчення № 0734-14 від 10.06.14 р., чергова перевірка знань 10.06.2017 
року). На період відпустки, відрядження, хвороби та інших випадках 
відсутності відповідальної особи за здійсненням відомчого нагляду за
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утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та 
машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій, тари та 
колисок для підіймання працівників, виконання обов’язків в кожному окремому 
випадку наказом по дирекції покладається на начальника технічного відділу 
Потюка Ю.О., який пройшов перевірку знань Правил, інструкцій для 
кранівників, такелажників, інструкцій заводів-виготовників по монтажу та 
експлуатації кранів та має посвідчення про здачу іспитів (посвідчення № 0815- 
15 від 25.06.15 р., чергова перевірка знань 25.06.2018 року).

Згідно наказу начальника Дирекції від 02.01.2018 № 7 "Про 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 
№ 3502 станції Мукачево -  начальника відновного поїзду Балко В.В. 
(посвідчення № 0828-15 від 25.06.2015, чергова перевірка знань 25.06.2018); по 
відновному поїзду № 3505 станції Королево -  начальника відновного поїзду 
Ільковича Я.П. (посвідчення № 0829-15 від 25.06.2015, чергова перевірка знань 
25.06.2018). 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 посудин, 
що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87) і мають посвідчення про 
здачу іспитів.

Згідно наказу начальника Дирекції від 02.01.2018 № 11 "Про призначення 
відповідальних осіб за стан драбин" призначено відповідальними особами 
начальників структурних підрозділів Дирекції котрі пройшли навчання та 
перевірку знань в комісії Дирекції з вивчення «Правил безпечної роботи з

(НПАОП 0.00-1.30-01).
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