
ДЕКЛАРАЦІЯ
• • • • • •• лвідповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО В А РИ С ТВ О  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС Т Ю  
«А В М Е Т А Л  ГРУ П »____________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

________49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ш олом-Алейхема, буд. 5________
місцезнаходження,

___________________________________ код ЄДРПОУ 36441934______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________ Директор Тульчінська Олена Вячеславівна_________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_____________тел. (056) 790-73-00, телефакс (056) 790-73-01, office@avmg.com.ua________
номер телефону, 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;

______Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. О.Оцупа, б. 21а_________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин.

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «СТРАХОВА  
КОМ ПАНІЯ "МЕГА-ПОЛІС». 1 р і к , д о г о в і р  № 17315-14 від 29.05.2020 р._________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт від 10.06.2020 р. 
№ 32349901-01.2(А)-10-0181.20 за результатами аудиту охорони праці, проведеного ТОВ  
СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»__________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Тульчінська Олена Вячеславівна_______________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: зварювальні роботи: газополум’яні роботи: зберігання балонів
із стисненим (кисень технічний), зрідженим (пропан-бутан) газом________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки.

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.

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

mailto:office@avmg.com.ua


______ Кількість робочих місць: 2375. на яких існує ризик виникнення травм: 4____________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

______ Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Ш олом-
Алейхема. буд. 5 (договір оренди № АИ-0108 від 01.08.2016 р. укладений з TOB «AB інвест 
груп»), виробничі приміщення за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. О.Оцупа. б. 
21а (договір оренди № АИ-01031 від 01.03.2017 р. укладений з TOB «AB інвест груп»),

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

Інші відомості
______ Директор TOB «AB МЕТАЛ ГРУП» Тульчінська О.В. пройшла навчання із «Загальних
питань з охорони праці» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань комісією, створеною 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
15.05.2017 р. за № 65 (протокол № 82-17 від 21.12.2017 р.У___________________________________
______ На підприємстві наказом № 90 від 07.06.2019 р. створена комісія з перевірки знань
працівників з питань охорони праці. Голова комісії -  заступник директора з охорони праці 
Скуратов М.О. та члени комісії: головний енергетик Масюк С.Ф.. заступник директора з 
технічних питань Кравченко С.Г.. пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці. 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (витяг з протоколу № 82-17 
від 21.12.2017 р.). НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (протокол № 52-18 від 23.08.2018 р.) комісіями Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області після проходження навчання у ДП 
«Придніпровський ЕТЦ».
______ Голова комісії -  заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з
електробезпеки, до 1000 В 4) та члени комісії: головний енергетик Масюк С.Ф. (V група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В 4), заступник директора з технічних питань Кравченко С.Г. 
(IV група з електробезпеки, до 1000 В У пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні» (витяг з протоколу № 81-17 від 13.12.2017 р.4) комісією Головного 
управління Держпраці v Дніпропетровській області після проходження навчання v ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» та комісією Управління Держпраці у Житомирській області після 
навчання у РК П  «ОУКК ЖКГ» (витяг з протоколу № 35 від 13.02.2019 р.У
______ Наказом № 48 від 03.12.2018 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства по м. Дніпру, за збереження та справність 
електроінструменту головного енергетика Масюка С.Ф. (V група з електробезпеки, до та 
понад 1000 В), у разі його відсутності обов’язки покласти на головного електрика 
Бескібального В.В. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В 4), які пройшли навчання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні» у ОКП «ОУКК ЖКГ» і перевірку знань комісією 
Управління Держпраці в Ж итомирській області (витяг з протоколу № 35 від 13.02.2019 р.У

Наказом № 8 від 12.06.2019 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію, зберігання посудин, що працюють під тиском -  начальника складу ІІІиліна 
Д.М.. на час його відсутності головного механіка Цуза Д.В.. які пройшли перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області після навчання v Ш1 «Придніпровський 
ЕТЦ» (протоколи № 52-18 від 23.08.2018 р.. № 82-17 від 21.12.2017 р .4) та комісією Головного 
управління Держпраці у Київській області після навчання у ТОВ НВЦ «Професійна безпека» 
(витяг з протоколу № 81-701-19 від 19.07.2019 р.4)

Наказом № 6 від 12.06.2019 р. призначено відповідальним за безпеку під час виконання 
зварювальних, газо полум’я них робіт -  головного механіка Цуза Д.В. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), на час його відсутності начальника складу Ш иліна Д.М. (IV група



з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів». «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» у комісією Головного управління Держпраці у Київській області після навчання у 
ТОВ НВЦ «Професійна безпека» (витяги з протоколів № 81-206ЕЛ-2019 від 18.07.2019 p.. № 
81-206ВЕЕН-2019 від 18.07.2019 p.). комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 81-17 від 13.12.2017 р.) після навчання у ДП 
«Придніпровський ЕТЦ»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 81-17 від 13.12.2017 р.) після навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ». 
комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 81-701-19 від 
19.07.2019 р.) після навчання у ТОВ НВЦ «Професійна безпека»; НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області після навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
(протоколи № 52-18 від 23.08.2018 p.. № 82-17 від 21.12.2017 p.). комісією Головного 
управління Держпраці у Київській області після навчання у ТОВ НВЦ «Професійна безпека»
(витяг з протоколу № 81-701-19 від 19.07.2019 p.).___________________________________________

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

Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони 
праці. Відповідальним за охорону праці призначений заступник директора з охорони праці 
Скуратов М.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання у ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» із Загальних питань з охорони праці. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання» (витяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 рЛ  НПАОП 0.00
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
(протокол № 52-18 від 23.08.2018 р.4) комісіями Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області після проходження навчання v IIII «Придніпровський ЕТЦ». 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні» (витяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 р .) і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраиі v Дніпропетровській області.

наявністю служби охорони праці,

_______ Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі
з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники підприємства, які 
зайняті у експлуатації обладнання, що декларується пройшли перевірку знань з питань 
охорони праці: електрогазозварник Курілех П.П.. газорізальник Ш анін P.P. пройшли перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», 
інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» 
(протокол № 44 від 21.05.2020 p.. виданий TOB «AB МЕТАЛ ГРУП»4), питань пожежно- 
технічного мінімуму (НАПБ А.01.001-2014) (протокол № 13-11-19/8 від 13.11.2019 p.. виданий 
ТОВ «Навчально-виробничий комплекс»4) та інструктажі з охорони праці, шо підтверджується 
відмітками в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
_______ Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, шо декларується
мають відповідну кваліфікацію: Курілех П.П. отримав професію електрогазозварника З 
розряду у ПТУ № 2 м. Дніпропетровська (посвідчення № 084-10 від 25.06.2010 р.У Ш анін P.P.



Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці._____________________________________________________________
_________ У TOB «AB МЕТАЛ ГРУП» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами.
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними 
міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних 
комп’ютерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників

праці, перевірки знань з питань охорони

и, навчально-методичного забезпечення)

О.В. Тульчінська 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці Л  У  2 р. № гЛУ. Л-С. К?____________ .

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 відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.

з питань трудового одавстна. охорони
праці.

нормативно-

Ч їр Ь И й . 2QoUy.

-технічної біJjfjip
илссІМі
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