
ДЕКЛАРАЦІЯ 
Відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АВ МЕТАЛ ГРУП”

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніппо. вул. Шолом-Алейхема. будинок 5___________________
місцезнаходження,

_______________________________________код ЄДРПОУ 36441934_________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Тульчінс.ька. 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;

Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дмитра Донцова, 15\6
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, 
договір № 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 23.12.2020 р._______________________
(дата проведення аудиту)

Я, Тульчінс.ька. 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) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,
Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для 
газового моторного палива_________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
ресивер Яеше2а Р 500.11.01 2020 р.; № 795938; виробник Білорусь;

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

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

____ Кількість робочих місць: 2375, на яких існує ризик виникнення травм: ______________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:office@avmg.ua


Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Мелітополь, вул.
Дмитра Донцова, б. 15\6. укладений з ТОВ “АВ інвест груп” дог. №АИ-25.08/1 від 25.08.2020р.), 
виробничі приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Мелітополь, вул. Дмитра Донцова, б. 15 \6.
укладений з ТОВ “АВ інвест груп” дог. №АИ-25.08/1 від 25.08.2020р._________________________________
Інші відомості

Директор ТОВ “АВ 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. за № 65 (протокол № 82-17 від 21.12.2017 р.).

На підприємстві наказом № 1 від 03.09.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці. Голова комісії-заступник директора по Мелітопольському регіону Нестеренко М.К. та члени 
комісії: інженер з охорони праці Ворошилкіна С.І., і уповноважена особа від колективу з питань охорони 
праці Занфіров Є.А., 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 № 20-256\1 від 08.10.2020 р.та витяг з протоколу № 20-308 
від 25.11.2020р.), НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” (витяг з протоколу №20-174\1і від 15.10.2020р.та 
витяг з протоколу № 20-297 від 18.11.2020р.), НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском”( витяг з протоколу № 20-264\1 від 16.10.2020р.та витяг з 
протоколу
№ 20-301 від 19.11.2020р.) комісіями Держпраці після проходження навчання у КП “Запорізький обласний 
центр охорони праці ” ЗОР ”.

Голова комісії-заступник директора по Мелітопольському регіону Нестеренко М.К. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: за інженер з охорони праці Ворошилкіна С.І (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В) і уповноважена особа від колективу з питань охорони праці Занфіров Є.А, 
пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”, “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” (протокол № 20-315 від 
27.11.2020 р.) НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” ( витяг з протоколу № 20-251\2 
від 02.10.2020 р. та витяг з протоколу № 20-317 від 26.11.2020 р) комісією Держпраці після проходження 
навчання у КП “Запорізький обласний центр охорони праці ” ЗОР ”.

Наказом № 3 від 03.09.2020 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства по м. Мелітополь за збереження та справність електроінструменту заступника 
директора по Мелітопольському регіону Нестеренко М.К. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), у разі його 
відсутності обов'язки покласти на працівника з кваліфікаційною групою IV до 1000В, який його 
заміщує згідно наказу. Нестеренко М.К. пройшов навчання НПАОП 40.1 -1.21-98 “Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів”, “Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів”(протокол № 20-315 від 27.11.2020 р.) НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в 
Україні” ( витяг з протоколу № 20-251\2 від 02.10.2020 р.) комісією управління Держпраці після 
проходження навчання у КП “Запорізький обласний центр охорони праці ” ЗОР ”.

Наказ № 5 від 03.09.2020 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, 
зберігання посудин, що працюють під тиском заступника директора по Мелітопольському регіону 
Нестеренко М.К., у разі його відсутності обов'язки покласти на працівника, який його заміщує згідно 
наказу.
Нестеренко М.К. пройшов 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 Держпраці після навчання у КП “Запорізький обласний центр охорони праці ” ЗОР 
” (витяг з протоколу № 20-264\1 від 16.10.2020р.).

Наказом № 20 від 15.10.2020 р. призначено відповідальних:
- за справний стан і безпечну експлуатацією обладнання, що працює під тиском (ресивера), який 
встановлений і працює у комплекті з компресором на складі: директора по Мелітопольському регіону - 
Нестеренко М.К. (IV група з електробезпеки до 1000В), у разі його відсутності обов'язки покласти на 
працівника з IV групою з електробезпеки до 1000В, який його заміщує згідно наказу. Нестеренко М.К. 
пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском”, у КП “Запорізький обласний центр охорони праці ” ЗОР (витяг з протоколу № 
20-264\1 від 16.10.2020р.) та навчання НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”, “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” (протокол 
№ 20-315 від 27.11.2020 р.)., НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” у КП 
“Запорізький обласний центр охорони праці ” ЗОР і перевірку знань комісією управління Держпраці у 
Запорізькій_____ області_____ (витяг_____ з_____ протоколу_____ №_____ 20-251\2_____ від_____ 02.10.2020
р.).



(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 0.00-1.76-15 “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.) і перевірку знань комісією 
Держпраці; 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________ Держпраці________ у________ 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:
- підсобний робітник Занфіров Євген Андрійович (ІІ група з електробезпеки, до 1000В) пройшов 
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”, (витяг з протоколу № 20 -301 від 19.11.2020р.; 
протокол № 20-315 від 27.11.2020 р., витяг з протоколу № 20-251\2 від 02.10.2020 р.) після навчання у КП 
“Запорізький обласний центр охорони праці ” ЗОР . Наказом № 21 від 15.10.2019 р. затверджено перелік 
діючих на підприємстві інструкцій з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Устатковання, безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документацією:

- паспорти, керівництва з експлуатації:___________________________________________________________
- змінні журнали для внесення результатів огляду і перевірки;
- ремонтні журнали;
- обліку обладнання.

Устаткування, що декларується згідно “Порядку проведення огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” (пост. КМУ 
від 26.05.2004 р. № 687) та НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці піл час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском”: ресивер Remeza Р 500.11.01 2020 р.; № 795938; виробник Білорусь пройшло:

Технічне обслуговування обладнання, що працює під тиском здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВТПОВТДАЛЬШСТЮ “СЕГАНА” (дозвіл № 722.15.32, діє до 16.03.2025р.), виданий Головним управління 
Держпраці у Дніпропетровській області) на технічне обслуговування обладнання, що працює під тиском, 
договір № 23/11-514 від 23.11.2020 р.

Наказом №15 від 03.09.2020р. на підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, що надходять на. підприємство на. відповідність вимогам нормативних документів. 
Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані з 
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” (спецодягом, спецвзуттям,
захисними касками, рукавицями тощо). ________________________________________________

засобів індивідуального захисту 
Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно -правових документів з охорони 

праці, що діють у ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” : Закону України “Про охорону праці”; Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107;
Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”, затверджений Постановою КМУ від
25.11.2009 р.



“Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 
То 15 від 26.01.2005 р: НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони праці”;НПАОП 

0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
прані”: 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 роботодавцями охорони 
праці працівників”: НПАОП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при викори
станні 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 си
стем газопостачання”: НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації ванта
жопідіймальних 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 електро
установок”: “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 
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 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 прашвникі
знань з питань охорони праці.

(Нормативно-право.

ь  трудового законодавства, охорони праці, перевірки

•технічної бази, навчально-методичної забезпечення)
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(підпис)

202!_ р.

О.В. Тульчінська 
(ініциали та призвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці /Р  2 0 2 ^ /  р. № ____________________________

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, 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.
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Г ол«н е управління Держпраці 
У ДийрояатооаомМ облас*


