
Д ЕК Л А РА Ц ІЯ  
Відповідності м атеріально-технічної бази  

ви м огам  закон одавства з п итан ь охорони праці

Відомості про роботодавця Т О В А Р И С Т В О  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю  
“ А В М ЕТ А Л  Г Р У П ”___________

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________________ 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 5
місцезнаходження,

_______________________________________код ЄДРПОУ 36441934_______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________________ Директор Тульчінська Олена В’ячеславівна_______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

__________________________ тел. (056) 790-73-00. телефакс (056) 790-73-01. office@avmg.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, в у л . Курсантська. 7
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 КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”, 1 рік, до
говір № 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 16.11.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Тульчінська Олена В’ячеславівна
(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) та
ких 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.ua


Кількість робочих місць: 2375. на яких існує ризик виникнення травм: 18________________________
кількість роб оч и х  м ісц ь, в то м у  числі ти х , на яких існує підвищ ений ризик виникнення тр авм ,

 ̂ Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 5 (дого
вір оренди № АИ-0108 від 01.08.2016 р. Укладений з TOB “AB інвест груп”), виробничі приміщення за 
адресою: Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Курсантська, 7 (договір оренди №11220 від 01.10.2020
укладений з ТОВ «Трейзер».______________________________________________________________________

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 
Держпраці від 15.05.2017 р. з а № 6 5  (протокол № 82-17 від 21.12.2017 p.).
_________ 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 ко
місії: головний енергетик Масюк С.Ф., заступник директора з технічних питань Кравченко С.Г.. пройшли 
перевірку знань Загального курсу з охорони праці. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт” . НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” 
(витяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 p.). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час екс
плуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 
0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском’їпротокол 
№ 52-18 від 23.08.2018 р.) комісіями Держпраці після проходження навчання у ДП “Придніпровський 
ЕТЦ” .
___________ Голова комісії-заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з електробезпе
ки, до 1000 В) та члени комісії: головний енергетик Масюк С.Ф. (V група з електробезпеки, до та понад 
1000 В), заступник директора з технічних питань Кравченко С.Г. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), 
пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок спо
живачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Прави
ла пожежної безпеки в Україні” (витяг з протоколу № 82-17 від 13.12.2017 р.) комісією Держпраці після 
проходження навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ” та комісією Управління Держпраці у Житомирській 
області після навчання у РКП “ОУКК ЖКГ” (витяг з протоколу № 35 від 13.02.2019 p.).
__________ Наказом № 48 від 03.12.2018 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну екс
плуатацію 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), які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів” , “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” , НАПБ А.01.001-2014 “Пра
вила пожежної безпеки в Україні” у ОКП “ОУКК ЖКГ” і перевірку знань комісією Управління Держпраці 
в Житомирській області (витяг з протоколу № 26/1 від 14.02.2020 p.).
__________Наказ № 108 від 15.06.2020 р. Призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлу
атацію. зберігання посудин, що працюють під тиском головного механіка Ткаченко В.В., на час його від
сутності начальника складу Кособокова С.В.. які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Прави- 
ла охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” , НПАОП 0.00-1.76-15 “Прави
ла безпеки систем газопостачання” комісією Головного управління Держпраці у Київській області після 
навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” (витяг з протоколу № 547-20 від 22.07.2020 p.).
_________ Наказом №106 від 15.06.2020 р. призначено відповідальних за безпеку під час виконання газопо-
лум’яних. зварювальних робіт головного механіка Ткаченко В.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), на 
час його відсутності начальника складу Кособокова C.B. (IV група з електробезпеки, до 1000 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”. НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охо
рони праці під час роботи з інструментом та пристроями” комісією Головного управління Держпраці у Київ
ській області після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс" (витяг з протоколу №547-20 від 
22.07.2020р.); НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. НПАОП
40.1-1.07-01 “Правила експлуатації'електрозахисних засобів” комісією Головного управління Держпраці у Ки
ївській області після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” (витяг з протоколу №533-20 від 
21.07.2020р.): “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила улаштування елект
роустановок” комісією Головного управління Держпраці у Київській області після навчання у ТОВ “Навчаль
но-виробничий комплекс” (витяг з протоколу №533-20 від 21.07.2020р.): НАПБ А.01.001-2014 “Правила по- 
жежної безпеки в Україні” (витяг з протоколу № 16-07-20/4 від 16.07.2020 р.) і перевірку знань комісією Голо
вного управління Держпраці у Київській області.___________________________________________  _______

(п р ізви щ е , ім ’я т а  по батькові ос іб , які в ід п ов ід аю ть  за  дотри м анн я ви м ог 
зако н о д ав ства  з  п итань охорони  праці т а  п ром и слової безпеки ,



.ці України №15 від 26.01.2005р; НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони 
фаці” ;НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці” : НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці” ;
НПАОП 0.00-6.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони 
праці, що діють на підприємстві” ; НПАОП 0.00-7.11-12 “Загальні вимоги стосовно забезпечення робо
тодавцями охорони праці працівників” ; НПАОП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” : НПАОП 
0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт ” : НПАОП 0.00-1.76-15 
“Правила безпеки систем газопостачання” ; НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуа
тації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” ; НПАОП 0.00- 
1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском” ; НПАОП
40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” ; “Правила улаштування 
електроустановок” ; “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” .

Нормативно правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно- правових актів з охорони пра-
üL

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 галу
зевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчальними про
грамами. програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для проведення навча- 
ння. інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці № . №

забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 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.

[о-правовоі^а матеріально-технічної бази, навчально-методичної забезпечення)

(ініциали та призвише)
О.В. Тульчінська

Примітки: 1. Фізична особа -підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
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