
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АВ МЕТАЛ ГРУП», місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

вулиця Шолом -  Алейхема, будинок 5, код ЄДРПОУ-36441934,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з (^ДРІЮ У,

керівник -директор Тульчінська Олена Вячеславівна. тел.+38056 790 73 00.
av. metal. group. ltd@gmail. com

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, їм 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

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

м. Полтава, вул. Ковпака, 37.
та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.__________________.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 04.05.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Тульчінська Олена Вячеславівна, директор,
і ПППШ11ТТА ш 'п  ТО ПА fiOTLfADI I/(4MDUUI/Q ІАПМ ППТТиЛІ ЛЛЛЛн(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани, а саме: ___________ ________ _________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

кран козловий КК -  12,5М -  25 (16) -  9, 1986 р. в., СРСР
---------------------- іип аии марка (занаминисти нимергпарш , д аіа  иишіииленнм, країна пи>ттихиджетгнят"

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

На підприємстві кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм складає -  9 осіб.

кількість робочих місць, у  тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення розташоване за адресою: 49000. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро._____
вулиця Шолом-Алейхема. будинок 5. Експлуатація вантажопідіймального крана здійснюється 
за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, 37. ___________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом №1206 від 12.06.2019 р. відповідальною особою за безпечне виробництво робіт з під
вищеною небезпекою та за оформлення наряда-допуска на виконання робіт з підвищеною небе
зпекою призначено заступника директора з виробництва Алексеенко А.Г.
Наказом №2202 від 22.06.2019 р. відповідальною особою за електрообладнання та електробез
пеку призначено заступника директора з технічних питань Кравченко С.Г.
Наказом №2306 від 23.06.2019 р. відповідальною особою за зберігання, ремонт та збереження в



справному стані електро- і пневмоінструмента призначено заступника директора з виробництва 
Алексеенко А.Г.
Наказом №1512 від 15.12.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт краном 
козловим КК-12,5М-25(Т6>9, зав. №126. а також зйомними вантажозахватними пристосуваннями і 
тарою призначено завідувача складом Литвин С .Л  Призначити машиністом крана козлового КК- 
12.5М-25(16У9. зав. №126 Кавалер С.І.
Наказом №0712 від 07.12.2019 р. відповідальною особою за наглядом за збереженням та безпечною 
експлуатацією крана козлового КК-12.5М-25(16)-9, зав. №126. а також зйомними вантажозахватни
ми пристосуваннями і тарою призначено менеджера по продажам Міняйло I.A. Відповідальною 
особою за збереження в справному стані крана козлового КК-12.5М-25П6У9. зав. №126. а також 
зйомними вантажозахватними пристосуваннями і тарою призначено заступника директора по ре
гіону Ачкасову В.М.
Наказом №0606 від 06.06.2019 р. відповідальною особою за безпечне виробництво вантажно-роз
вантажувальних робіт із застосуванням вантажопідіймальних машин і механізмів призначено за
ступника директора з технічних питань Кравченко С.Г.
На підприємстві переглянута та створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ 
від 21.06.2019 р. №2106. члени якої: заступник директора з охорони праці Скуратов М.О.. заступ
ник директора з виробництва Алексеенко А.Г.. заступник директора з технічних питань Кравченко 
С.Г. - пройшли навчання та перевірку знань:
Директор Тульчінська О.В.. заступник директора з охорони праці Скуратов М.О.. заступник ди
ректора з технічних питань Кравченко С.Г.. заступник директора з виробництва Алексеен
ко А.Г. пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Держпраці 
згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу №82-17 від 21.12.2017 р.
Інженер з охорони праці Ковалевський А.Д.. заступник директора Ачкасова В .М.. завідувачі 
складів Чуб С.М.. Литвин C .JI. Бондар В.П.. Яременко О.В.. Кущ Р.В. пройшли навчання в TQB 
«Полтавський навчальний центр з охорони праці» та перевірку знань в комісії управління Держ
праці у Полтавській області згідно Законів і державних нормативно-правових актів України з 
охорони прані, безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки. 
закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», охорони праці в галу
зі. надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку на виробництві. Виписка з 
протоколу №16-2 від 22.01.2018 р.
Менеджер Міняйло I.A. пройшов навчання в ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони пра
ці» та перевірку знань в комісії управління Держпраці у Полтавській області згідно Законодавства 
України з охорони праці. Кодексу законів про працю України, безпеки праці, гігієни праці. 
електробезпеки, пожежної безпеки, техногенної безпеки при надзвичайних ситуаціях. Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», надання домедичної допомо
ги потерпілим. Виписка з протоколу №102 від 23.08.2019 р.
Заступник директора з охорони праці Скуратов М.О.. заступник директора з технічних питань 
Кравченко С.Г.. заступник директора з виробництва Алексеенко А.Г. пройшли навчання в 
ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Держпраці згідно НПАОГІ 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №82-17 від
21.12.2017 р.
Завідувач складом Литвин С.Л. пройшов навчання в ТОВ «Полтавський навчальний центр з 
охорони праці» та перевірку знань комісії управління Держпраці у Полтавській області згідно 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з про
токолу №39-17 від 04.12.2017 р.
Заступник директора Ачкасова В.М.. начальник відділу збуту Горбенко А.П.. завідувач складом Ли
твин С.Л.. інженер з охорони прані Ковалевький А.Д. пройшли навчання в ТОВ «Полтавський на
вчальний центр з охорони праці» та перевірку знань в комісії управління Держпраці у Полтавській 
області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
Виписка з протоколу №80-2 від 12.12.2017 р.
Заступник директора з охорони праці Скуратов М.О.. заступник директора з технічних питань 
Кравченко С.Г.. заступник директора з виробництва Алексеенко А.Г. пройшли навчання в 
ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Держпраці згідно НПАОП 0.00-1.75-15 
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». Витяг з протоколу
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№82-08 від 24.12.2017 р.
Завідувач складом Литвин С .Л  пройшов навчання в ТОВ «Полтавський навчальний центр з 
охорони праці» та перевірку знань комісії управління Держпраці у Полтавській області згідно 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».
Витяг з протоколу №79-15 від 14.12.2017 р.
Заступник директора Ачкасова В.М.. начальник відділу збуту Горбенко А.П.. завідувач складом Ли
твин С.Л., інженер з охорони праці Ковалевький А.Д. пройшли навчання в TQB «Полтавський на
вчальний центр з охорони праці» та перевірку знань в комісії управління Держпраці у Полтавській 
області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт». Виписка з протоколу №80-2 від 12.10.2017 р.
Заступник директора з охорони праці Скуратов М.О., заступник директора з технічних питань 
Кравченко С.Г.. заступник директора з виробництва Алексеенко А.Г. пройшли навчання в 
ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дні
пропетровській області згідно ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. 4 група з електробезпеки до 1000 В. Витяг з 
протоколу №81-17 від 13.12.2017 р.
Заступник директора Ачкасова В.М.. начальник відділу збуту Горбенко А.П.. завідувач складом Ли
твин С.Л., інженер з охорони праці Ковалевький А.Д.. менеджер по продажам Міняйло I.A.. за
ступник директора по регіону Родзивіл В.І., комірник Шатковський М.ГІ. пройшли навчання в НВП 
«Професійна безпека» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській 
області згідно ПБЕЕС. ПЕЕЗ. 4 група з електробезпеки до 1000 В. Витяг з протоколу №81-329ЕЛ-
2019 від 07.11.2019 р.___________________________________________________________
Заступник директора з охорони праці Скуратов М.О.. заступник директора з технічних питань 
Кравченко С.Г.. заступник директора з виробництва Алексеенко А.Г. пройшли навчання в 
ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Держпраці згідно НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання». Протокол №52-18 від 23.08.2018 р.
Заступник директора Ачкасова В.М.. начальник відділу збуту Горбенко А.П.. завідувач складом Ли
твин С.Л.. інженер з охорони праці Ковалевький А.Д. пройшли навчання в ТОВ «Полтавський на
вчальний центр з охорони праці» та перевірку знань в комісії управління Держпраці у Полтавській 
області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Виписка з протоколу 
№72-13 від 12.11.2018р.
Завідувач складом Чуб С.М.. менеджер Міняйло I.A. пройшли навчання в ТОВ «Полтавський на
вчальний центр з охорони праці» та перевірку знань в комісії управління Держпраці у Полтавській 
області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Виписка з протоколу 
№99 від 19.08.2019 р.
Інженер з охорони праці Ковалевський А.Д.. начальник відділу збуту Горбенко А.П.. заступник ди
ректора Ачкасова В.М. пройшли навчання та перевірку знань в комісії ТОВ «Полтавський на
вчальний центр з охорони праці» згідно питань пожежної безпеки -  пожежно-технічного мінімуму 
Протокол №2-2 від 12.03.2018 р.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» створена слу
жба охорони праці. Наказом №1906 від 19.06.2017 р. функції служби охорони праці на підприє
мстві покладаються на заступника директора з охорони праці Скуратова М.О.___________

наявністю служби охорони праці,

Машиніст крана Куцак М.В. -  ТОВ «Учбовий комбінат «ПК Крафт» за професією -  машиніст 
крана (кранівник) 3 розряду Посвідчення №0972 від 06.11.2009 р._________
Машиніст крана Георгієнко Т.Г. -  учбово-курсовий комбінат ВАТ «Донецькшахтобуд» за професією
-  машиніст гусеничного та пневмоколісного крана. Посвідчення №28895 від 09.10.07 р.
Машиніст крана Кавалер С.І. -  Полтавське міське середнє професійно-технічне училище №4 за 
професією -  машиніст кранів мостових та козлових. Посвідчення №27 від 28.02.1992 р.
Машиністи кранів Куцак М.В.. Георгієнко Т.Г.. Кавалер С.І. пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства в об’ємі загального курсу «Охорона праці». Інструкцій з охорони праці за 
професіями та видами робіт. Протокол №0207 від 02.07.2019 р.
На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №2102 від
21.02.2018 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:



Положення про службу охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціонування 
системи охорони праці на підприємстві, наказом №2102 від 21.02.2018 р. переглянуто, затверджено 
та введено в дію:

Положення про систему управління охороною праці (СУОШ.
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, положен
нями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по дотриман
ню вимог техніки безпеки та охорони праці:

Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал оперативного контролю за станом охорони праці.
Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань.
Вахтовий журнал машиніста крана.
Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного 

обладнання до нього.
Журнал періодичного огляду тари.
Журнал змінних завдань.

Наказом №0306 від 03.06.2018 р. переглянуті, затверджені та введені в дію посадові інструкції. 
Наказом №2306 від 23.06.2019 р. переглянутий та затверджений перелік робіт з підвищеною небез
пекою. які виконуються на підприємстві, для проведення яких необхідне спеціальне навчання та 
щорічна перевірка знань з питань охорони праці.
Наказом №0102 від 01.02.2018 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони 
праці за професіями та видами робіт: інструкція вступного інструктажу, загальнооб’єктова ін
струкція з пожежної безпеки, інструкція з ОП по правилам надання першої допомоги потерпілим 
від нещасних випадків, інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті, інструкція з ОП для 
стропальника, інструкція з ОП для машиніста крана, інструкція з ОП при виконанні вантажно-роз
вантажувальних робіт, інструкція з ОП при експлуатації ручного неелектрифікованого 
інструменту, інструкція з ОП при експлуатації ручного електрифікованого інструменту, інструкція з 
ОП при роботі з ручним пневматичним інструментом, інструкція з ОП для осіб, відповідальних за 
безпечне переміщення вантажів за допомогою вантажопідіймальних кранів.__________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (технічні 
паспорта та інструкції з експлуатації тощо). _________________________________________________

експлуатаційної документації.

Для експлуатації устатковання підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності наступне 
обладнання: кран козловий КК-12.5М-25 (16)-9. зав. №126. 1986 р. в.. СРСР. пояси запобіжні (акт 
випробування від 24.04.2020 р.). мотузки монтажні 150 м. каски будівельні.
Вантажопідіймальний кран у відповідності до Постанови КМУ №687 від 26.05.2004 р. пройшов 
експертне обстеження (технічне діагностування) (ЕО).позачерговий повний технічний огляд 
(ППТО) - (ЕО: 20.01.2020 р. ПП «Сервіс-Комплект» (Дозвіл Держгірпромнагляду №362.12; чинний 
до 09.02.2022 р) -  висновок експертизи № 32317314.09.02-0001.20 від 20.01.2020 р. ППТО:
21.01.2020 р. ДП «Полтавський ЕТЦ Держпраці». Експлуатацію подовжено. Наступне проведення
ЕО. ППТО-24.04.2021 р„ про що зроблено запис в паспорті.________________________
У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при ви
користанні працівниками засобів індивідуального захисту' на робочому місці», працівники ТОВ 
«AB МЕТАЛ ГРУП», які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що використовують за призначенням. 
зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а та
кож експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників. ______________________________________________________________

засобів індивідуального захисту.

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд
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Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці», Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустано
вок споживачів, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопі
діймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індиві
дуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію 
з питань охорони праці підприємства», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інстру
кцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботода
вцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 «За- 
гальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників») та інші нор- 
мативно-правової та матеріально-технічної бази. Наказом №0306 від 03.06.2018 р. затвердже
ний перелік нормативно-технічної документації, яка використовується при виконанні робіт з 
підвищеною небезпекою.____________________________________________________________________

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники TOB «AB МЕ
ТАЛ ГРУП» проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що 
зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медич
ної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової 
діяльності) медичні огляди. Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду 
працівників від 09.01.2020 р., виданий КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №2»
Дніпропетровської обласної ради.____________________________________________________________
Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту TOB «AB МЕТАЛ ГРУП».__________
При прийомі працівників на роботу у TOB «AB МЕТАЛ ГРУП» проводиться під розписку 
ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробни
чих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих вироб
ничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання 
вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час екс-

5

плуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
нормативно-правової тд;матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.В. Тульчінська
(ініціали та прізвище)(підпис)

22.05.2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « № » ______ 2020 р. № '<■б&О- К2 ______

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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