
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАКРО ГРУП»
{д.ія юридичної особи: найменування юридичної особи,

89420. У ж г о р о д с ь к и й  р -н . с . Тарнівці. вул. Горького . 158А . код Є Д Р П О У  41609200
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвииіе, ім’я та по баті.копі керівника, номер і елефону.

Директор Кліннікова Поліна Борисівна, тел./факс 67-91-30. unafta2ak@gmail.com
телефаксу, агіреса електронної пошти; 

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

ким і коли виданий, місце проживапіія, регстра«іііний номер облікової картки платника 

податків, номер телефон)-, телефаксу, а^іреса елсю рониої нош ги;
_______________________ Закарпатська область_(таблиця 1)____________________________________

місце виконання робіт підвииіерюї небезпеки та/або ексгілуаі-ації (застосування) механіз.мів та устатку'вання підвищеної небезпеки) 

Габлиия 1

№ п/п Номер 
АЗС та 
АГЗП

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки

1 А Г З П  1 Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Леніна, 82
2 АГЗП2 м. Мукачеве, вул. Лавківська, 2-Б
3 АГЗПЗ м. Ужгород, вул 8-го Березня, 52
4 АГЗП 5 м. Берегово, вул, Б.Хмельницького, 83 «А»
5 АГЗП 6 Виноградівський р-н, смт Вилок, вул. Горького, 55
6 АГЗП 8 Берегівський р-н, с. Косонь, вул. Бочкая, 112
7 АЗС 1 Свалявський р-н, с. Нелінино, вул. Урочище 3-Ій кілометр, 11/1
8 АЗС 2 Виноградівський р-н, с. Тнсобекень, вул. 1. ЗрінІ. б/н
9 АЗСЗ Ужгородський р-н, с. Соломоново, вул. Європейська, 4
10 АЗС 4 Виноградівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська б/н
11 АЗС 6 Виноградівський р-н, с. Вел. Конаїи, вул. Леніна, 196/а
12 АЗС 7 Ужгородський р-н, с. Баранинці, вул. Об’їздна, 11/В
13 АЗС 8 Берегівський р-н, с. Астей, вул. Дружби Народів, 106/а
14 АЗС 9 Берегівський р-н, с. Астей, вул. Дружби Народів, Шб/б
15 АЗС 10 м. Берегово, вул. Мужайська, 54/а
16 АЗС 11 м. Мукачево, вул. Ерделі, 39
17 АЗС 18 Берегівський Р'Н. с. Горонглаб, вул. Прикордонна Х«90
18 АЗС ЗО Ужгородський р-н, с. Глибоке, а/д Киів-Чоп, км 797+350
19 АЗСЗ м. Рахів, вул. Київська №219 «а»
20 АЗС 32 Ужгородський р-н, с. Дубрівка, а/д Киів-Чоп, км 787+450
21 АЗС 33 Виноградівський р-н, с. Вилок, вул. Виноградівська №21
22 АЗС 34 Виноградівський р-н, с. Теково, вул. Дружби №1 «в»
23 АЗС 35 Воловецький р-н, с. Котельниця
24 АЗС 36 Мукачівський р-н, с.Клячаново, вул. Мукачівська №13 1 «д»
25 АЗС 37 Мукачівський р-н, с. В.Коропець, вул. Мукачівська №1 «а»
26 АЗС 38 Іршавський р-н, с Дубрівка, вул. Центральна №355
27 АЗС 39 Хустський р-н, с.Драгово, вул. Дубники №1
28 АЗС 40 м. Хуст, вул. Львівська (об’їздна)
29 АЗС 41 м. Хуст, вул.Т.Фраика №203
ЗО АЗС 42 м. МЬкгір’я, вул. Добролюбова №2 «д»
31 АЗС 44 м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 15

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Товариство з додатковою відповідальністю

(найменування страхової компанії,
«Страхова компанія «Кредо», строк дії договору до 13,04.2019р.. № 00-1037/18 від 22.03.2018р.

строк дії с^фахового полісу, номер і д а т  його видачі)

mailto:unafta2ak@gmail.com


Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
____________________ _____________ _______________ н е  ПРОВОДИВСЯ

(лата пропедсння аудиту)

Я,__________________________ Кліннікова Поліна Борисівна, _____ _
(пріапищс, ім'я та ш  батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та ут^юв праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної 
небезпеки на території Закарпатської області ( таблиця І), а саме :

• роботи, шо виконуються на висоті понад 1,3 метра:
• зберігання иистерн, ємностей із стисненим, зрідженим вибуховонебезпечним газом:

(найменування виду робіт підіїищсної небсзиеки та/або машин, Mcxaiii3N!iB,j,'CTaTKyBaHHfl підвищеної небезпеки, тип або марка (за 

наявності), номер партії, лата пиі отовлення, країна походження, які виконуються та/або експлу атуються (іае і осовуктгься) без 
отримання відповідного дозволу,

загальна кількість робочих місив -  120: з них на -  62 існує підвищений ризик виникнення травм.
кількість робочих місць, у тому числі тих, ча яких існує підвищений ризик пииикиегтя травм,

приміщення АЗС -  25шт. та АГЗП -  6 шт. ____________________________ _
кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, ДІЛЬНИЩі, структурних пілрозділін)

Інші відомості:

Директор ТОВ «ЛАКРО ГРУП» Кліннікова П.Б. пройшла навчання та перевірку знань з питань
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які иідповідають

ОХОРОНИ прані та промислової безпеки в УКК УЖКГ Закарпатської' ОДА (протокол
за;іотриманиям вимог законодавства з питань охорони праці та  промислоної безпеки;

ВІД 2 7  Травня 2 0 16  р о к у №  1 4 ) :
Відповідальними особами за безпечне виконання робіт на ЛЗС ТОВ «ЛАКРО ГРУП» призначено 
майстрів АЗС. які пройшли відповідне навчання та перевірку знань в учбово-курсовому комбінаті 
УЖКГ Закарпатської ОДА, а саме:

Чічур Сергій Михайлович, Маткаринець Юрій Юрійович , Король Юрій Іванович, Пастор 
Павло Михайлович , Мийгеш Іван Іванович , Копинець Сергій Михайлович, Бужак Юрій 
Дмитрович, Маткаринець Владислав Юрійович, Стегура Віктор Іванович, Кіпб Віталій 
Олександрович, Левдар Володимир Павлович

В ТОВ «ЛАКРО ГРУП» створено службу з охорони Праці, яка функціонує в особі інженера з
наявність служби охорони праці, інструкцій , проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці;

ОХОРОНИ праці, також Функціонує система управління охороною прапІ. Розроблено відповідні 
нормативні документи, які регламентують процес управління охороною працІ. а саме :

• Положення ('затверджені наказом № 19 від 07.09.2018 р Л: Положенші про службу охорони 
праці ; Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони 
праці; Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою: 
Положення про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці; Положення про 
систему оперативного контролю за станом охорони праці на АЗС та АГЗП; Положення про 
безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд; Положення про медичний огляд 
працівників підприємства; Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань 
з пожбезпеки на підприємстві; Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту.



• ІнструкцГі з ОХОРОНИ праці за професіями та видами робіт (затверджені наказом №1 від 
07..09.2018Р.) : Загальнооб'єктова інструкція № 1 з пожежної безпеки на об’єктах ТОВ «ЛАКРО 
ГРУП»; Інструкція №  2 з пожежної безпеки при роботі з нафтопродуктами на АЗС; Інструкція 
№ З з пожежної безпеки для операторів АЗС  ; Інструкція М? 4 з пожежної безпеки на 
автозаправній станції; Інструкція № 5 з пожежної безпеки для операторів АЗС при зберіганні та 
відпуску нафтопродуктів; Інструкція № 6 з пожежної безпеки при відборі проб з резервуарів і 
вимірюванні рівня нафтопродукту на АЗС; Інструкція № 7 з пожежної безпеки у  службових 
приміщеннях АЗС; Інструкція з пожежної безпеки під час проведення тимчасових 
електрозварювальних роботах на АЗС; Інструкція №  9 з пожежної безпеки під час проведення 
тимчасових газозварювальних (газорізальних) робіт на АЗС; Інструкція №  10 з пожежної безпеки 
та порядок дій у  разі пожежі на АЗС; Інструкція № 1 1  при виконанні робіт по експлуатації 
обладнання; Інструкція № 12 по застосуванню засобів індивідуальїіого захисту; Інст рукція № ІЗ з 
охорони праці для оператора заправних станцій; Інструкція № 14 про заходи пожежної безпеки у  
службових приміщеннях; Інструкція № 15 з пожеж-ної безпеки по правилам користування 
первинними засобами пожежогасіння та їх зберігання на АЗС; Інструкція № 16 по прийому 
нафтопродуктів на АЗС; Інструкція № 17 з охорони праці при роботі на драбинах; Інструкція № 
18 з охорони праці з електробезпеки для робітників та службовців; Інструкція № 19 по 
випробуванню драбин, запобіжних поясів, страхувальнш мотузок; Інструкція № 20 по охороні 
праці з електробезпеки на другу групу для не електротехнічного персоналу; Інструкція № 21 з 
охорони праці під час роботи на персональному комп'ютері; Інструкція №  22 про заходи з охорони 
праці при роботі на висоті; Інструкція № 23 з експлуатації, обслуговування та ремонту 
пересувнш та стаціонарних генераторів електричної енергії; Інструкція № 24 з охорони праці при 
роботі з ручним електрифікованим інструментом; Інструкція № 25 з охорони праці для 
операторів АЗС 2-го розряду; Інструкція № 26 з охорони праці для операторів АЗС 3-го розряду; 
Інструкція № 27 з охорони праці при веденні робіт на території об'єктів ТОВ «ЛАКРО ГРУП» 
іншими сторонніми організаціями; Інструкція № 28 для вивчення основних заходів само- і 
взаємодопомоги при ураженнях і травмах; Інструкція № 29 з аварійної зупинки АГЗП; Інструкція 
№ ЗО з аварійної зупинки АЗС; Інструкція № 31 про порядок дій чергових операторів АЗС у  разі 
виникнення надзвичайних ситуацій; Інструкція № 32 про застосування хлорного вапна для 
знешкодження розлитих нафтопродуктів на АЗС; Інструкція № 33 з охорони праці під час робіт в 
закритих просторах (при зачистках резервуарів); Інструкція № 34 з охорони праці при виконанні 
газонебезпечних робіт; Інструкцш №  35 при виконанні газонебезпечних робіт по видаченню води і 
конденсату з газопроводів і резервуарів; Інструкція № 3 6  при виконанні робіт по підготовці до
тешчпого ош ду резервуарів та його проведення; Інструкція М 37 при ешопанпі робіт по 
технічному обслуговуванню та ремонту діючих зовнішніх газопроводів, обладнання та 
резервуарів; Інструкція №  38 при виконанні робіт по обслуговуванню устаткування автоматики 
та контрольно-вимірювальних приладів; Інструкція № 39  для слюсаря-електрика; Інструкція № 40 
при виконанні газонебезпечних робіт по зливу зрідженого газу з автомобільних цистерн; 
Інструкція № 4 1  при виконанні газонебезпечних робіт по заправці газобалонних автомашин на 
АГЗП; Інструкція № 42 про пожежну безпеку на АГЗП; Інструкція № 43 з технічної експлуатації 
та випробуваїїню запобіжних клапанів і гумотканевих рукавів на стенді; Інструкція з охорони 
праці №44 під час роботи з ручною механізованою газонокосаркою.
Посадові особи . майстри АЗС. вілповіпальні особи . оператори :^аправних станцій та 
обслуговуючий персонал АЗС ТО «ЛАКРО ГРУП» п р о й ш л и  відповідне навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охопони праці» в учбово-курсовому 
комбінаті УЖ КГ Закарпатської ОДА . ДП «Закарпатський ЕТЦ». Закарпатсько;угу навчальному 
центрі підготовки та пепепілготовки кадрів з отримакням посвідчень вілповілного зразку. При 
прийомі на роботу проводиться в с т у п н и й  інструктаж та стажування. З працівниками ТОВ «ЛАКРО 
ГРУП» проводяться первинні . повторні та інші види інструктажів. Щ орічне навчання та 
перевірка знань з питань охорони праці, згідно затвердженої програми, здійснюється створеною на 
підприємстві комісією згідно вимог «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань 
працівників з питань охорони праці», яке розроблене на підставі НПАОП 0.00-4.12-05. Попередні 
та періодичні медичні огляди працівників проводяться у відповідності до Порядку проведення 
меличних оглядів працівників певних категорій Гнаказ М ОЗ від 21.05.2007р. № 246. На виконання 
постанови КМ У № 442 від 01.08.1992р. «Про проведення атестації робочих місць за умовами



\
праці» проведена атестація робочих у 2014р. Відповідно до Постанови КМУ № 956 від 
11.07.2002р. « П р о  ідентифіканію  та декларування безпеки об ’єктів підвищ еної небезпеки» на усіх 
заявлених об 'єктах проведено ідентиФікапіто, та на основі отриманих даних Управління 
Держпраці R Закарпатській області видало відповідні свідоцтва про реєстрацію обУктів підвищеної 
небезпеки. Розроблено плани локалізації та ліквідації аваріііних ситуацій та декларації безпеки для 
об’єктів пілвиїпеної небезпеки, а також проведено експертизу декларацій безпеки. Усі резервуари 
для ЗВГ. які встановлені на АЗС ТОВ «ЛАКРО ГРУП» зареєстровані в Управлінні Держпраці в 
Закарпатській області і. у визначені нормативними документами терміни, для них проводиться 
технічне опосвідчення. Технічне обслуговування, ггроеедсння регламентних робіт. ремонт 
обладнання АЗС та АГЗП виконується силами працівників ТОВ-Фірми ' ‘Маркет-Сервіс” з якою
укладені вішовідні договори та яка має відповідні дозвільні документи.
в  ТОВ «ЛАКРО ГРУП»» в наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання . в 
тому числі і на те . шо в и к о р и с т о в у є т ь с я  при виконанні робіт підвишсноУ небезпеки.

наяв н ість експ л V атаці йної доку м е и [ аціі; за со бі в і) І диві ду а л ьн о [-0 захисту,
Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі. 
Драбини та риш тування використовуються за призначенням. зберігаються

ш рмаї’ивно-праьовоїтзматеріально-технічноїбази, навчаїї.но-мстодичногозабезпсченіїя)
У технічно справному стані, та відповідно до вимог законодавства і документів з експлуатації від 
виробників проводиться їх технічне обслуговування . ремонт . а також експлуатаційні 
випробування. Результати випробувань оформлюються відповідними протоколами . а дані 
заносяться у відповідні журнали. М атеріально -  технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки.

Кліннікова П.Б.
f підпис)

2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
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Примітки: 1, Фіаична особа - підприємець своїм підписом/палаг згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення
виконання вимог Порядку видачі дозволів на вшмиапня робіт ніднищеної небезпеки та на експлуатацію (застостеання) 
машин, механізмів, уст атку вання піїнищсної небезпеки.

2. Ресстрапійпиіі номер облікової картки платника податків не зазначасті.ся фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відіювідному органу державної податкової 
служби і мають відмітку' в паспорті.


