
"Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від З лютого 2021 р. № 77) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Первинна 

Оновлена до декларації 
реєстраційний номер 

X 

Відомості про роботодавця Акціонерне товариство «Українська залізниця» 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

03150. м. Київ, вул. Єжи Гедройця. 5. код ЄДРПОУ 40075815 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

Камишін Олександр Миколайович, 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

тел. (044) 465-00-30, електронна пошта и2@и2.еоу.иа 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий, 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, адреса електронної пошти) 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвиш,еної небезпеки: 

за місцезнаходженням роботодавця не застосовується 
(адреса) 

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта 
Україна, 58021. Чернівецька обл.. м. Чернівці, вул. Білоруська. 25ж, 
виробничий структурний підрозділ «Локомотивне депо Чернівці» регіональної філії 
«Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» 

(адреса) 

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється не застосовується , 
(регіон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у 
разі добровільного страхування) відповідно до Закону України "Про страхування" 

договір не укладався 
(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового поліс\. 

номер і дата видачі або "договір не вимагається") 



я,. Камишін Олександр Миколайович, 
(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: 

1. Злив, очистка резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів 
(пункт 17 групи А додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 
жовтня 2011 р. № 1107) 

2. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів (пункт 
20 групи А додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 
жовтня 2011 р.№ 1107) 

3. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо) 
(пункт 4 групи А додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 
жовтня 2011 р.№ 1107) 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),_які, виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу які, виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону праці" проведено аудит 
охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я 
виробничих факторів 
відповідно до наказу №264 від 10.05.2022 проведено ВНУТРІШНІЙ аудит з охорони праці, 
висновок за результатами проведеного внутрішнього аудиту №54 від 11.05.2022 
(номер наказу про проведення а у д а з ^ т Щ и ^ а дата висновку за результатами проведеного аудиту про 
дотримання вимог під час виконання заявлених робіт/експлуатації 
заявлених машин, механізмі^^бй^^куЄаїЗі^^ЙІ^еної небезпеки) 

20^^ р. 

на підставі довіреності в пор: 
реєстрі № 5145 

Декларація 
2>/. 2а 

ареєстрована у територіа 

Іван ГЛАДІИ 
(ініціали та прізвище керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця) 

ення від «20» квітня 2022 р зареєстрованої в 

територіальному органі Держпраці 

Примітка. 
Реєстраційний номер облікової картки 
особами, які через свої релігійні перек^ 
повідомили про це відповідному контр 

з йе зазначається фізичними 
від його прийняття та 

'ЧОЦОРЕОД» і мають відмітку в паспорті. 


