ВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

% < ^ Н ІК -ОІЛ»
ГЬНА, буд. 20, ЛЕНІНСЬКИЙр-м, м. Вінниця,
(ІННИЦЬКА обл, 21050, тел факс (0432) 67-01-75,
ТіпікоіШвтаіІсот. ІП Н 378363002288, ЄДРПОУ37836304
р/р 26005055312462 в Вінницька філія ПАТ «ПРИВАТВАНК», МФО 302689

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
,, 4'
охорони праці
Відомості про роботодавця:
Приватне підприємство «Тінік-Оіл»,
21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 20,
ЄДРПОУ 37836304,
директор - Гуленко Іван Васильович,
тел. факс (0432) 67-01-75,
Тіпікоі1@етаі1.сот.
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки):
1. АЗС Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Батозька/Стрілецька, б/н, 21007.
2. АЗС Вінницька обл., м. Вінниця, вул.Черняховського 6/А, 21037.
3. АЗС Вінницька обл., Вінницького р-ну. с. Лука-Мелешківська, 1 км
Тиврівського шосе,23234.
4. АЗС Вінницька обл., Іллінецький р-н, м. Іллінці, вул. Залізнодорожна, 59/А,
22700.
5. АЗСВінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Станційна, 3,23700.
6. АЗС Вінницька обл., Жмеринський р-н., с. Северинівка, вул. Заводська, 2а,
23126.
7. АЗС Вінницька обл., Жмеринський р-н., с. Леляки, Автодорога Л.БарськаБіликівці-Жмеринка-Ямпіль км 26+700м (ліворуч), 23133.
8. АЗСВінницька обл., Теплицького району, с. Соболівка, вул. Б. Скакодубів, 46,
23820.
9. АЗС Вінницька обл., Барського району, с. Лука Барська, вул. Молодіжна, 1/Б,
23015
10. АЗС Вінницька обл., Немирівський район, смт. Ситківці,, вул. Леніна, 177/А,
22865.
11. АЗСВінницька обл., Іллінецького р-ну, смт. Дашів, вул. Леніна, 54,22740.
12. АЗС Вінницька обл., Липовецький р-н., сщ. Липовець, вул. Привокзальна, 1/А.
22500.
13. АЗС Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт. Браїлів, вул. Кірова, буд.70/А.
23130.
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Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
№
Строк дії
Номер та
АЗС адреса
Найменування
дата видачі страхового
страхової
п/п
полісу
компанії
№003132
з 16.02.2018
АЗС Вінницька обл.,
ТДВ «Страхова
1
компанія «Київ
ДО
м.Вінниця, вул.
від
Ре»
16.02.2018
15.02.2019 р.
Батозька/Стрілецька,
б/н, 21007.
№003138
3 27.04.2018
АЗС Вінницька обл., м. ТДВ «Страхова
2
компанія
«Київ
Віннйця**
від
ДО
вул.ЧерняховСького
Ре»
27.04.2018
26.04.2019 р.
6/А, 21037
№003131
з 18.10.2017
3
АЗС Вінницька обл., ТДВ «Страхова
Вінницького р-ну. с. компанія «Київ від 17.10.17
ДО
Лука-Мелешківська, 1
Ре»
17.10.2018 р.
км
Тиврівського
шосе,23234.
4
АЗС Вінницька обл., ТДВ «Страхова
№003135
3 27.04.2018
Іллінецький р-н, м. компанія «Київ
ДО
від
Іллінці,
вул.
Ре»
27.04.2018
26.04.2019 р.
Залізнодорожна, 59/А,
22700.
5
№003134
АЗСВінницька
обл., ТДВ «Страхова
3 27.04.2018
Гайсинський р-н, м. компанія «Київ
ДО
від
Гайсин, вул. Станційна,
Ре»
27.04.2018 р. 26.04.2019 р.
3,23700.
6
АЗС Вінницька обл.,
ПАТ «СК
№УА175748 з 03.03.2018
Жмеринський р-н., с.
«Країна»
від
ДО
Северинівка,
вул.
03.03.2018 р. 03.03.2019 р.
Заводська, 2а, 23126.
7
АЗС Вінницька обл.,
ПАТ «СК
№ УА
з30.04.2018
Жмеринський р-н., с.
«Країна»
180020
До
Леляки,
Автодорога
Від
29.04.2019 р.
Л.Барська-Біликівці30.04.2018 р.
Жмеринка-Ямпіль км
26+700м
(ліворуч),
23133.
8
АЗСВінницька
обл., ТДВ «Страхова
№003136
3 27.04.2018
Теплицького району, с. компанія «Київ
ДО
від
Соболівка,
вул.
Б.
Ре»
27.04.2018
26.04.2019 р.
Скакодубів, 46, 23820.
9
АЗС Вінницька обл., ТДВ «Страхова
№003137
3 27.04.2018
Барського району, с. компанія «Київ
ДО
від
Лука Барська, вул.
Ре»
27.04.2018
26.04.2019 р.
Молодіжна, 1/Б, 23015
10 АЗС Вінницька обл., ТДВ «Страхова
№003133
3 27.04.2018
Немирівський район, компанія «Київ
р. ДО
від
смт. Ситківці, , вул.
Ре»
27.04.2018
26.04.2019 р.
Леніна, 177/А, 22865.
у.
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АЗСВінницька
обл.,
Іллінецького р-ну, смт.
Дашів, вул. Леніна, 54,
22740.
АЗС Вінницька обл.,
Липовецький р-н., сщ.
Липовець,
вул.
Привокзальна,
1/А.
22500.
АЗС Вінницька обл.,
Жмеринський р-н, смт.

27.04.2018

ТДВ «Страхова
компанія «Київ
Ре»

№003139
від
27.04.2018

26.04.2019 р.

ТДВ «Страхова
компанія «Київ
Ре»

№03130
від
17.10.2017

з 18.10.2017
до
17.10.2018 р.

ПАТ «СК
«Країна»

3

ДО

№УА175802 3 06.05.2018
від
ДО
05.05.2018 05.05.2019 р.

Браїлів, вул. Кірова,
буд.70/А. 23130.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не
проводився.
Я, Гуленко Іван Васильович, 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:
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 Додатку 6)
Найменування
Кількість
Кількість
АЗС адреса
№
будівель і
виду робіт
робочих
п/п
місць
підвищеної
споруд
небезпеки
(приміщень)
47.30 Роздрібна
1 приміщення
1
АЗС Вінницька обл.,
1
м.Вінниця, вул.
торгівля
площею 8,3
пальник
згідно
кв.м
Батозька/Стрілецька,
б/н, 21007.
зКВЕД
1
1 приміщення
2
АЗС Вінницька обл., м. 47.30 Роздрібна
Вінниця,
торгівля
площею 16,3
пальним згідно
кв.м
вул.Черняховського
зКВЕД
6/А, 21037
1
3
АЗС Вінницька обл., 47.30 Роздрібна
1 приміщення
площею 15 кв.м
Вінницького р-ну. с. торгівля
Лука-Мелешківська, 1 пальним згідно
км
Тиврівського зКВЕД
шосе,23234.
4
АЗС Вінницька обл., 47.30 Роздрібна
1
1 приміщення
Іллінецький р-н, м. торгівля
площею 144
Іллінці,
вул. пальним згідно
кв.м
Залізнодорожна, 59/А, зКВЕД
22700.
5
АЗСВінницька
обл., 47.30 Роздрібна
1
1 приміщення
Гайсинський р-н, м. торгівля
площею 71 кв.м
Гайсин, вул. Станційна, пальним згідно
зКВЕД
3, 23700.
АЗС Вінницька обл., 47.30 Роздрібна
1 приміщення
6
1

Жмеринський р-н., с.
Северинівка,
вул.
Заводська, 2а, 23126.
АЗС Вінницька обл.,
7
Жмеринський р-н., с.
Леляки,
Автодорога
Л.Барська-БіликівціЖмеринка-Ямпіль км
26+700м
(ліворуч),
23133.
^
АЗСВінйицька
обл.,
8
Теплицького району, с.
Соболівка,
вул.
Б.
Скакодубів, 46, 23820.
АЗС Вінницька обл.,
9
Барського району, с.
Лука Барська,
вул.
Молодіжна, 1/Б, 23015
10 АЗС Вінницька обл.,
Немирівський район,
смт. Ситківці, , вул.
Леніна, 177/А, 22865.
обл.,
11 АЗСВінницька
Іллінецького р-ну, смт.
Дашів, вул. Леніна, 54,
22740.
12 АЗС Вінницька обл.,
Липовецький р-н., сщ.
Липовець,
вул.
Привокзальна,
1/А.
22500.
13 АЗС Вінницька обл.,
Жмеринський р-н, смт.
Браїлів, вул. Кірова,

торгівля
пальним згідно
зКВЕД
47.30 Роздрібна
торгівля
пальним згідно
зКВЕД

площею 18,7
кв.м
1

1 приміщення
площею 675,5
кв.м

47.30 Роздрібна
торгівля
пальним згідно
зКВЕД
47.30 Роздрібна
торгівля
пальним згідно
зКВЕД
47.30 Роздрібна
торгівля
пальним згідно
зКВЕД
47.30 Роздрібна
торгівля
пальним згідно
зКВЕД
47.30 Роздрібна
торгівля
пальним згідно
зКВЕД ‘

1

1приміщення
площею 18,2
кв.м

1

1приміщення
площею 23,1
кв.м

1

1 приміщення
площею 18,7
кв.м

1

1приміщення
площею 12,7
кв.м

1

1 приміщення
площею 42,3
кв.м

47.30 Роздрібна
торгівля
пальним згідно
зКВЕД

1

1 приміщення
площею 51,2
кв.м

буд.70/А. 23130.
Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм: На підприємстві працює 62 чоловіки, з них 13 робочих місць,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм; а саме: - оператори АЗС - 13
робочих місць (62 чол.)
Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази
навчально-методичного забезпечення)

Очолює роботу з управління охороною праці та несе безпосередню
відповідальність за її функціонування в цілому інженер з охорони праці Наконечний
Олександр Леонідович, призначений на посаду згідно Наказу ПП «Тінік-Оіл» № 15
від 04.08.2016 року.
Згідно Наказу ПП «Тінік-Оіл» № 1/9 від 02.01.2018 року було проведене
навчання і перевірка знань з питань охорони праці.
Згідно Наказу ПП «Тінік-Оіл» 1/7 від 02.01.2018 року було призначено
відповідального за безпечне виконання робіт в вибухопожежонебезпечних зонах
Осавлюка Віктора Володимировича, на виконання ст. 13 Закону України «Про
охорону праці», дотримання і виконання належних правил техніки безпеки, правил
користування, створення безпечного виконання робіт в вибухопожежонебезпечних
зонах.
Згідно Наказу ПП «Тінік-Оіл» 1/8 від 02.01.2018 року було призначено
відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію устаткування
(резервуарів) пов’язаного зі зберіганням небезпечних речовин Осавлюка Віктора
Володимировича, електрика, на виконання ст. 13 Закону України «Про охорону
праці», дотримання і виконання належних правил техніки безпеки, правил
користування та відповідність за справний стан та безпечну експлуатацію
устаткування (резервуарів) пов’язаного зі зберіганням небезпечних речовин.
Згідно Наказу ПП «Тінік-Оіл» 1 /2 від 02.01.2018 року відповідно до статті 13
Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (зі змінами і
доповненнями), Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9, згідно зі штатним розписом та
Класифікатором професій ДК 003:2010, з метою належного функціонування системи
управління охороною праці, створення на кожному робочому місці безпечних і
нешкідливих умов праці були затверджені такі інструкції з охорони праці:
1.1. Інструкції з охорони праці для оператора на АЗС;
1.2. Інструкції з охорони праці по безпечному веденні робіт по відбору проб в
резервуарах і автоцистернах, ручному вимірі рівня палива в резервуарах;
1.3. Інструкції з охорони праці під час газонебезпечних робіт;
1.4. Інструкції з охорони праці по наданню першої медичної допомоги потерпілим
при нещасних випадках;
1.5. Інструкції з охорони праці при зачистці резервуарів;
1.6. Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті.
Згідно Наказу ПП «Тінік-Оіл» №1/4 від 02.01.2018 року «Про порядок
забезпечення працівників Спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту»
відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про охорону праці», статті 163
Кодексу законів про працю України та Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від
24.03.08 р. № 53 і зареєстрованого в Мін’юсті України 21.05.08 р. за № 446/15137, з
метою забезпечення працівників певних професій і посад, а також під час виконання
робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці та робіт, що пов’язані із
забрудненням, і тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах,
необхідними для виконання трудового процесу засобами індивідуального захисту,
забезпечення єдиного порядку їх видачі, утримання, зберігання та обліку:
1.
Забезпечити безплатну видачу операторам АЗС, а також під час виконання
робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці та робіт, що пов’язані із
забрудненням, спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту (далі - 313) з урахуванням специфіки виробництва і

технологічних процесів, характеру і умов праці, у відповідності до
вимог
нормативно-правових актів з охорони праці, норм безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.
2. Дозволити видачу працівникам комплектів спецодягу на два строки
використання (носіння) залежно від умов праці, можливості обслуговування 313 та
терміну трудового договору.
3. Придбання 313 здійснювати у суб’єктів господарювання, які виробляють
та/або реалізують продукцію відповідно до чинного законодавства, за умови, що 313,
які закуповуються, мають позитивний висновок санітарно-епідеміологічної
експертизи, сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання відповідності,
задовольняють вимоги Технічного регламенту з підтвердження відповідності 313,
затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 27.09.2004 р. № 208,
відповідають вимогами стандартів.
4. Визначення потреби в 313 здійснювати з урахуванням чисельності
працівників.
5. Для приймання 313, що надходять у підрозділ, створити комісію з
представника служби охорони праці,
особи, уповноваженої найманими
працівниками з питань охорони праці, та відповідального за збереження та облік 313.
6.
Враховуючи, що 313 є власністю підприємства, вони підлягають
обов’язковому поверненню при: звільненні, для якої видані 313 не передбачені
нормами, а також по закінченні строків їх носіння замість одержуваних нових.
7. Встановити контроль за відповідністю спеціального одягу та інших 313, які
видаються працівникам, характеру й умовам їхнього застосування та захисту від
існуючих небезпек, підходили працівникові за розміром і зростом.
8. У разі передчасного зношення 313 не з вини працівника проводити його
заміну за рахунок роботодавця, а в разі пропажі із встановлених місць їх зберігання
або псування і неможливості відновлення працівнику слід видавати придатний засіб
індивідуального захисту.
9. 313, що були в користуванні, видавати працівникам тільки після відновлення
їх придатності і в належному гігієнічному стані.
10. Теплий спеціальний одяг видавати працівникам з настанням холодної пори
року. Порядок їх зберігання з настанням теплої пори року встановлюється по кожній
АЗС з урахуванням інструкції з їх експлуатації.
11. Зберігання теплого спеціального одягу в належному стані працівник
здійснює самостійно. Інформацію щодо догляду і обслуговування 313 кожному
працівнику надавати як при видачі 313, так і при проведенні періодичних
(повторних) інструктажів з охорони праці.
12. Норми безоплатної видачі спеціального одягу
Придбання

План

Період

Строк

спецодягу

затрат

закупівель

використання за придбання

Костюм

1600

01.05.2018

12 місяців

Рукавички

10

Щокавартально 3 місяці

Костюм

1800

01.10.2018

36 місяців

600

01.05.2018

черговий

Відповідальний

Гуленко І.В
Гуленко І.В
Гуленко І.В

утеплений
Плащ з

Гуленко І.В

капюшоном
Нормативно-правова база:
1. Закон України « Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці».
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
та перевірку знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті»
6.
НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального
одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників».
7. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 « Про затвердження Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (
застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
8.
ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та
пристроями».
9. Постанова КМУ від 20.12.1997 р. № 1442 Про затвердження Правил
роздрібної торгівшнафтопродуктами.
10. Закоц/ уЖраїни «Про захист прав споживачів»

Гуленко І. В,
(ініціали та прізвище)

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у
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