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Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця

ТОВ «Глобал Енерджи»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

21018,м.Вінниця,вул.Марії Литвиненко-Вольгемут 31/А код ЄДРПОУ 39189072 КВЕД:46.90,
Директор Сорока Олег Аркадійович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

^'ел:(0432)55-24-46,0432552447,1оуіска68(^икг.пеІ, ргіузІ8екгеІаг999(@икг.пе1
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;

____________с.Агрономічне, вул.Гагаріна 1а (Комплекс будівель та споруд З_______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

1.

____ Дозвіл № 096.16.05 КВЕД 46.90__________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

- АЗС Вінницька обл, Немирівський р-н, смт Брацлав, вул.Наливайка 1.22870
- АЗС Вінницька обл, Оратівський р-н, смт. Ортів, вул. Будівельна 1.22600
■АЗС Вінницька обл, Чечельницький р-н, с.Ольгопіль, вул.Дружби, 109/В 24815
- АЗС Вінницька обл, Тростянецький р-н, с.Ободівка, вул.Ватутіна,2 24355

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди____ПАТ «СК» Країна»____
(найменування страхової компанії,

від 23 травня 2018 року до 24 травня 2019 року
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

№ УА175807. УА 175809, УА 175806, АУ 175808

Інформація цро проведення добровільного аудиту з охорони праці___не проводилось___
(дата проведення аудиту)

Я,.

Сорока

Олег

Аркадійович_

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

В х ід ,

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, устатковання
підвищеної небезпеки:
1. роботи,що виконуються на висоті понад 1,3 м
- стропольщик-1 робоче місце (2 чоловіка):
- Гродський В.М. водій автотранспорту, ПП УКК «Газель» посвідчення про проходження
спеціального навчання пожежного-технічного мінімуму, посвідчення № 32.10 присвоєна
кваліфікація стропальник
- Василюк В.В. водій автотранспорту, ПП УКК «Газель» посвідчення про проходження
спеціального навчання пожежного-технічного мінімуму, посвідчення № 32.11 присвоєна
кваліфікація стропальник
2.
роботи
в
замкнутому
просторі
(ємкосіях
):
- Білоус Віктор Васильович, посвідчення зварника №Ві1/14-1-10 від
Інші відомості:
Очолює роботу з управління охороною праці та несе безпосередньо відповідальність за її
функціонування в цілому директор ТОВ «Глобал Енерджи» з охорони праці Сорока О.А.
директор №1 від 23 серпня 2017 року. ПП « Учбово-курсовий комбінат «Г'айзель»,
посвідчення про проходження навчання персоналу діям у разі виникнення аварійних ситуацій
та аварій 000672, ТОВ «Навчальний центр «Міон» посвідчення № 390-12/18, посвідчення №
01004408 про проходження навчання з питань пожежної безпеки , посвідчення №313/8 ПП «
Учбово-курсовий комбінат «Гайзель» від 21 серпня 2017р., Вінницький обласний навчальнокурсовий комбінат ЖКГ, будівництва, енергетики, зв’язку, побутового обслуговування та
торгівлі» посвідчення № 02-ОП/14 про перевірку знань з питань охорони праці,посвідчення
№12.02-П про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки; ПП УКК
«Газель» посвідчення про проходження спеціального навчання пожежного-технічного
мінімуму, посвідчення № 32.8 присвоєна кваліфікація муляр.
інженер по охороні праці Сорока Н.В. інженер з охорони праці, ПП УКК «Гайзель»
посвідчення №01011415 про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної
г
безпеки; ПП УКК «Гайзель» посвідчення №313/10 про перевірку знань з питань охорони
праці; ТОВ «Навчальний центр «Міон» посвідчення № 390-14/18 , МАУП посвідчення №
01004684 про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки
- 22 робочих місця із них 6 , у яких існує підвищений ризик виникнення травм
- за безпечне виконання робіт по АЗС, а саме :
1.Відповідальним за безпечне виконання робіт в вибухопожежонебезпечних зонах - Сорока О.А.
ТОВ «Навчальний центр «Міон» посвідчення № 390-12/18, Поліщук М.А. інженер інформаційнотелекомунікаційних технологій, ПП УКК «Гайзель» посвідчення №313/9 про перевірку знань з
питань охорони праці, посвідчення № 390-12/18 ТОВ «Навчальний центр «Міон», Сорока Н.В.
Наказ № 2-ОП від 14 червня 2018 року.- ТОВ «Навчальний центр «Міон» посвідчення № 390-14/18.
2.3ГІДНО наказу ТОВ « Глобал Енерджи» №4-ОП від 03 січня 2018 року « Про затвердження

інструкцій з охорони праці» відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» від
14.10.1992 №2694-ХІІ (згідно 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

правління охорони праці, створення на кожному робочому місці безпечних і нешкідливих умов
праці були затверджені такі інструкції з охорони праці: в кількості 7 інструкцій.
1.5. Інструкції з охорони праці для стропольника підприємства;
1.6. Інструкції з охорони праці електрослюсаря по ремонту електрообладнання на підприємстві;
1.8. Інструкції з охорони праці про надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках
на підприємстві;
1.9. Інструкції з охорони праці при експлуатації апаратів і судин під тиском (компресорних
установках) на підприємстві;
1.10. Інструкції з охорони праці при зачистці резервуарів для зберігання нафтопродуктів та їх
похідних на підприємстві;
1.11 .Інструкції з охорони праці для операторів автозаправочної станції АЗС;
1.14.Інструкції з охорони праці для оператора газозаправній станції АГЗП;
3. Згідно Наказу ТОВ «Глобал Енерджи» № 6-ОП від 03 січня 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
^н ш и м и засобами індивідуального захисту ,затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від
І4.03.08р.№53 і зареєстрованого в Мінюсті України 21.05.08р.за №446/15137.3 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 взуття та інших
засобів індивідуального захисту ( далі-ЗІЗ) з урахуванням специфіки виробництва і технологічних
процесів ,характеру і умов праці,у відповідальності 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
вимогам
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 їх носіння замість
одержування нових.
7. Всановити контроль за відповідністю спеціального одягу та інших ЗІЗ,які видаються працівникам
,характеру й умовах 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

іДновлення
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
видачі
спеціального
безоплатної
одягу
Придбання
План
Період
Строк
Відповідальний
за придбання
затрат
використання
спецодяг
закупівель
12 місяців
Костюм
Сорока О.А.
1600
09.01.2018
Рукавички
З місяці
Щоквартально
Сорока О.А.
10
36 місяців
Костюм
Сорока О.А.
1800
09.01.2018
утеплений
600
черговий
^ (Іл ащ з
09.01.2018
Сорока О.А.
капюшоном
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

Перелік (кількість) приставних драбин , стремянок, запобіжних поясів, які застосовуються при
виконанні робіт на висоті (таблиця №1,та засоби ндивідуального захисту, які застосовуються при
виконанні таких робіт (таблиця №2)
Таблиця № 1
Найменування

Кількість

Протокол

(шт.)

огляду

випробування,

Огляди, випробування (дата)

огляд

випробування

■Приставні драбини 3 м.

1

Прот.№1 від 03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

Приставні драбини 5 м.

1

Прот.№1 від 03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

Стремянки

2

Прот,№1 від 03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

Запобіжні пояси

3

Прот.№1 від 03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

Таблиця № 2
№ п/п

Посада

Назва 313

Кількість

1

Зварник

Костюм х/б .

1 шт.

Окуляри захисні.

2

Електрик
устаткування

3

ремонту

*

1 шт.

Рукавиці х/б

2 пари

Костюм х/б .

3 шт.

Жи-ти сигнальні
Окуляри захисні.

3 шт.
3 шт.

Рукавиці х/б

4 пари

Нормативно-правова база:
1.Закон
України
«Про
охорону
праці».
2. НПАОП 0.00- 4. 15-98 «Типове положення про розробку інетрукцій з охорони праці».
3.НПАОП
0.00-4.21-04
«Типове
положення
про
елужбу
охорони
праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки 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 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 20.12.1997р.№1442 Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
нафтопродуктами.
^ 10.Закон_________України__________ «Про_________ захист_________ прав_________ споживачів».
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна
документація на устаткування обладнання , машин, механізмів.

'дініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів госпоЯ^юбання' у 'їериторіа^Iьному
органі Держпраці
20/^р. №
__________( 1 “
)
:/■ ;
' -і
Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробкУхперсональнЙх даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робітпідвищевог небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

Хз - рої.
0 Л .9 Л .

/<Р

о т? е

