
1 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 . Дніпро, в у л . 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. оГПсе@аут§.иа____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли видании, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Волинська обл.. м. Нововолинськ. в у л . Ш ахтарська. 47
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 10.02.2021 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:______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

вантажопідіймальні крани: - кран типу підвісний електричний однобалковий 3.2т.. зав. № 7575. 1990 
р.в.. країна виробник Болгарія

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
/

Кількість робочих місць: 2375. на яких існує ризик виникнення травм: 5______________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

___________Підприємство орендує виробничі складські приміщення за адресою: Волинська обл..
м.Нововолинськ. нутт- Шахтарська, буд. 47 (договір оренди № 618 від 01.01.2021р. Укладений з ТДВ 
“Нововолинський завод бетонних виробів”

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 05.03.2020 р. за № 41 (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.У
 На підприємстві наказом № 371л від 24.12.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці. Голова комісії-заступник директора Луцького регіону Дунець О.В. та члени комісії: 
інженер з охорони праці Павлик В.М.. завідуючий складом Дидюк О.С.. завідуючий складом Долінський 
П.В.. завідуючий складом Пясецький Ю.М. пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці. 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, (витяг з про
токолу № 21-20/1 від 15.01.2020р.. №20 від 31.05.2019р .. № 21-20/3 від 15.01.2020р .. № 44-20/1 від 
22.01.2020р.. № 44-20/2 від 22.01.2020рЛ. НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, піліймальних пристроїв і відповідного обладнання”. (№ 21-20/9 від 15.01.2020р.. №20 від 
31.05.2019р.. № 21-20/11 від 15.01.2020р.. № 44-20/3 від 22.01.2020р .. № 44-20/4 від 22.01.2020рЛ НПАОП 
0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском’їпротокол № 21-20/6 від 15.01.2020р.. №20 від 
31.05.2019р .. № 21-20/8 від 15.01.2020р.. № 44-20/5 від 22.01.2020р.. № 44-20/6 від 22.01.2020р .) комісія
ми Держпраці після проходження навчання у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ДП Чернівецький 
ЕТЦ. ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”.
 Голова комісії-заступник директора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з електробезпеки, до
1000 В) та члени комісії: інженер з охорони праці Павлик В.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), 
завідуючі складом Дидюк О.С.. Долінський П.В.. Пясецький Ю.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В \  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 № 30-20/12 від 13.01.2020р.. №16-01-20/1 від 
16.01.2020р .. № 30-20/14 від 13.01.2020р.. №16-01-20/3 від 16.01.2020р .. № 58-20/2 від 28.01.2020р .. №21
01-20/1/1 від 21.01.2020р .. № 58-20/3 від 28.01.2020р .. №21-01-20/1/2 від 21.01.2020р Л комісією Держпра
ці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ТОВ “На
вчально-виробничий комплекс”.
 Наказом № 18-01-2021/1Л від 18.01.2021р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства, за збереження та справність електроінструменту заступника ди
ректора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В).у разі його відсутності 
обов’язки покласти на завідувача складом Пясецький Ю.М.. (IV група з електробезпеки, до 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 “Правила пожеж
ної безпеки в Україні” у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” і 
перевірку знань комісією Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 30-20/12 від 13.01.2020р.. 
№16-01-20/1 від 16.01.2020р .. № 58-20/3 від 28.01.2020р .. №21-01-20/1/2 від 21.01.2020р .У
____________ Наказом № 10-11-2020/4Л-4 від 10.11.2020 р. призначено відповідальних:
- з нагляду за утриманням в справному стані та безпечним проведенням робіт вантажопідіймальними 
кранами-заступника директора з технічних питань Кравченка С.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В1. у разі його відсутності обов’язки покласти на керівника ТВРРМ Статівку П.В. (IV група з електробез
пеки. до 1000 В \  які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час екс
плуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” комісією 
Держпраці (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.) після навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”: НПАОП
40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлу
атації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” комісі
єю Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 105-20 від 23.12.2020 рЛ. 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (витяг з про
токолу № 105-20 від 23.12.2020 р.) після навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”:



Втримання у справному стані кранів заступника директора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з 
.Лектробезпеки. до 1000 В), у разі його відсутності обов’язки покласти на завідувача Пясепький Ю.М.. 

(IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання” комісією Держпрапі (протокол № 21-20/9 від 15.01.2020р.. № 44-20/4 від 22.01.2020р.~) після 
навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»” . ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”, перевірку 
знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.00.-2014 “Правила пожежної безпеки в 
Україні” комісією Головного управління Держпрапі у Київській області (протокол № 30-20/12 від 
13.01.2020р .. №16-01-20/1 від 16.01.2020р.. № 58-20/3 від 28.01.2020р.. №21-01-20/1/2 від 21.01.2020р Л 
після навчання у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”.
- за безпечне проведення робіт кранами заступника директора по Луцькому регіону Дунець О.В. (IV 
група з електробезпеки, до 1000 В \  у разі його в ід с у т н о с т і  обов’язки покласти на завідувача складу 
Пясеиький Ю.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В \  які пройшли перевірки знань НПАОП 0.00
1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв, і відповідного обладнання” комісією Держпрапі (протокол № 21-20/9 від 15.01.2020 р.. № 44
20/4 від 22.01.2020 р.) після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»: 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” 
комісією Головного управління Держпрапі у Київській області (протокол № 16-01-20/1 від 16.01.2020 р.. 
№ 21-01-20/1/2 від 21.01.2020 рЛ після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”: комісією 
Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 30-20/12 від 13.01.2020 р.. № 58-20/3 
від 28.01.2020 р.) після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»: НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” комісією Держпраці (протокол № 21-20/1 від
15.01.2020 р.. № 44-20/2 від 22.01.2020 р..4) після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ».

(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. Відповід
альним 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 ЕТП” із Загальних питань 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 № 105-20 від
23.12.2020 рЛ. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
еранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.) і переві
рку 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 № 105-20 від 23.12.2020 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 пере
вірки знань з питань охорони праці”. Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, що 
декларується пройшли перевірку знань з питань охорони праці:_______________________________________
- стропальник Кісель П.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 
0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкції з охорони 
прапі у обсязі виконуваних робіт (протокол 22/01/2021-7 від 22.01.202 ІрЛ видані ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”.
 Робітники підприємства, які зайняті при експлуатації обладнання, що декларується мають від
повідну кваліфікацію:
Кісель П.В. (свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації № 973 від 01.10.2019р.4) отримав професію 
стропальник у ДП “ НАВЧАЛЬНО - КУРСОВИЙ КОМБІНАТ “РІВНЕБУД” м.Рівне.
 Наказом № 20 від 20.02.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 20 від 20.02.2020 р. введено в дію 
інструкції з охорони праці № 5 для стропальника: № 4 для машиніста крана: № 8 при виконанні ванта
жно-розвантажувальних робіт._____________________________________________________________________



інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

Усталювання, безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа-

- паспорти, керівництва з експлуатації:_____ _______________________________________________________
- журнал обліку обладнання:___________________ __________________________________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів:____________________________________________________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв:_______________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари:
- вахтовий журнал машиністів кранів:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
_____________ Електротехнічною лабораторією ТОВ “Ресурс Діагностика”проведенні вимірювання опору
розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування крану, перевірка ізоляції 
обмоток електродвигунів, кабелів: - кран типу підвісний електричний однобалковий 3.2т.. зав. № 7575 
(протоколи додаток 1. додаток 2 до висновку експертизи №18.В.41821367.71.20.00183 від 16.07.2018р.): 
______________ Устаткування, що декларується згідно “Порядку проведення огляду, випробування та екс
пертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небез
пеки” (пост. КМУ від 26.05.2004р. №687) та НПАОП “Правила охорони праці під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” пройшло:
- кран типу підвісний електричний однобалковий 3.2т.. зав. № 7575 проведено 07.06.2017р. технічне 
діагностування вимірювальною лабораторією ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС”. 27.07.2019р. проведено повний 
технічний огляд експертами технічними ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС”. 16.10.2020р. проведено частковий 
технічний огляд експертами технічними ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС”.

Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів здійснює ТОВ “НВП КРАНМОНТАЖ” (дозвіл 
№1466.17.12. діє до 27.12.2022р.. виданий Головним управління Держпраці у Дніпропетровській 
області).
 Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів
індивідуального захисту, шо надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних доку
ментів. 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, спецвзут- 
тям. захисними касками, рукавицями тощо).

засобів індивідуального захисту 
Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони праці, 
шо 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, устаткован- 
ня 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. № 1262: 
“Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 
26.01.2005р: 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 праці”: 
НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”: НПАОП 0.00-6.03-93 “Поря
док опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, шо діють на під
приємстві”: 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 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 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, шо 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 пра-



* У ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними та
заочними 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 
знань з питань охорони праці.

бази, навчально-методичної забезпечення)

О.В. Тульчінська 
(ініціали та прізвище)

суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці М'СЯЕУї?  20#/ 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.

(Нормативно-правової та матері^ ехнічної

||ІЯМПС̂
Декларація зареєстрована у журналі обліку
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у*  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. 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. оГйсе@ауте.иа___________________
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; 

Волинська обл.. Ковельський р-н. с. Дубове, вул. Кутузова. 27
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но 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 10.02.2021 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:______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

вантажопідіймальні крани; кран типу мостовий електричний КМ-15/3 15/3 т.. зав. № 1109. 1968 р.в..
країна виробник СРСР___________________________________________________________________________

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

Кількість робочих місць: 2375. на яких існує ризик виникнення травм: 5________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує виробничі складські приміщення за адресою: Волинська обл.. Ковельський р-н.. 
с. Дубове вул. Кутузова. буд. 27 (договір суборенди № 001 від 31.12.2019р. Укладений з ТОВ 
“Електросервіс”)___________________________________________________

Інші відомості
 Директор ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” Тульчінська О.В. пройшла навчання із “Загальних питань з
охорони праці” у ДП “Придніпровський ЕТП” і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Держпраці від 05.03.2020 р. за № 41 (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.).
 На підприємстві наказом № 371л від 24.12.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці. Голова комісії-заступник директора Л у ц ь к о г о  регіону Дунець О.В. та члени комісії: 
інженер з охорони праці Павлик В.М.. завідуючий складом Дидюк О.С.. завідуючий складом Долінський 
П.В.. завідуючий складом Пясецький Ю.М. пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці. 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, (витяг з про
токолу № 21-20/1 від 15.01.2020р.. №20 від 31.05.2019р .. № 21-20/3 від 15.01.2020р .. № 44-20/1 віл 
22.01.2020р.. № 44-20/2 від 22.01.2020р.). НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. (№ 21-20/9 від 15.01.2020р.. №20 від 
31.05.2019р.. № 21-20/11 від 15.01.2020р .. № 44-20/3 від 22.01.2020р.. № 44-20/4 від 22.01.2020р .) НПАОП 
0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском’їпротокол № 21-20/6 від 15.01.2020р.. №20 від 
31.05.2019р .. № 21-20/8 від 15.01.2020р.. № 44-20/5 від 22.01.2020р.
№ 44-20/6 від 22.01.2020р.) комісіями Держпраці після проходження навчання у ТОВ «Навчальний центр 

«ФОРМАТ». ДП Чернівецький ЕТП. ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”.
 Голова комісії-заступник директора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з електробезпеки, до
1000 В) та члени комісії: інженер з охорони праці Павлик В.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), 
завідуючі складом Дидюк О.С.. Долінський П.В.. Пясецький Ю.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В), 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 № 30-20/12 від 13.01.2020р.. №16-01-20/1 від 
16.01.2020р.. № 30-20/14 від 13.01.2020р.. №16-01-20/3 від 16.01.2020р.. № 58-20/2 від 28.01.2020р.. №21
01-20/1/1 від 21.01.2020р.. № 58-20/3 від 28.01.2020р.. №21-01-20/1/2 від 21.01.2020р/> комісією Держпра
ці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ТОВ “На
вчально-виробничий комплекс”.
 Наказом № 18-01-2021/1Л від 18.01.2021р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства, за збереження та справність електроінструменту заступника ди
ректора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності 
обов’язки покласти на завідувача складом Долінський П.В.. (IV група з електробезпеки, до 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 “Правила пожеж
ної безпеки в Україні” у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” і 
перевірку знань комісією Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 30-20/12 від 13.01.2020р.. 
№16-01-20/1 від 16.01.2020р.. № 58-20/2 від 28.01.2020р.. №21-01-20/1/1 від 21.01.2020р.).
____________ Наказом № 10-11-2020/4Л-3 від 10.11.2020 р. призначено відповідальних:
- з нагляду за утриманням в справному стані та безпечним проведенням робіт вантажопідіймальними 
кранами-заступника директора з технічних питань Кравченка С.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В), у разі його відсутності обов’язки покласти на керівника ТВРРМ Статівку П.В. (IV група з електробез
пеки. до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час екс
плуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” комісією 
Держпраці (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.): 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” комісією Головного управління Держпраці у Дні
пропетровській області (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.). НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020 р.) після 
навчання у ДП “Придніпровський ЕТП”:



за утримання у справному стані кранів заступника директора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з
електробезпеки, до 1000 В), у разі його в ід с у т н о с т і обов’язки покласти на завідувача складом Долі
нський П.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В4), які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і від
повідного обладнання” комісією Держпраці (протокол № 21-20/9 від 15.01.2020р.. № 44-20/3 від 
22.01,2020рЛ після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»” . ТОВ “Навчально-виробничий 
комплекс”, перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.00.-2014 
“Правила пожежної безпеки в Україні” комісією Головного управління Держпраці у Київській області 
(протокол № 30-20/12 від 13.01.2020р.. №16-01-20/1 від 16.01.2020р.. № 58-20/2 від 28.01.2020р.. №21-01
20/1/1 від 21.01.2020рЛ після навчання у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ТОВ “Навчально- 
виробничий комплекс”.
- за безпечне проведення робіт кранами заступника директора по Луцькому регіону Дунець О.В. (IV 
група з електробезпеки, до 1000 В \  у разі його відсутності обов’язки покласти на завідувача складу Долі- 
нського П.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В'), які пройшли перевірки знань НПАОП 0.00-1.80-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв, і від
повідного обладнання” комісією Держпраці (протокол № 21-20/9 від 15.01.2020 р.. № 44-20/3 від
22.01.2020 р.~) після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»: 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” комісією Го
ловного управління Держпраці у Київській області (протокол № 16-01-20/1 від 16.01.2020 р.. № 21-01
20/1/1 від 21.01.2020 р.) після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”: комісією Головного 
управління Держпраці у Київській області (протокол № 30-20/12 від 13.01.2020 р.. № 58-20/2 від
28.01.2020 р.~) після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»: НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” комісією Держпраці (протокол № 21-20/1 від
15.01.2020 р.. № 44-20/1 від 22.01.2020 р..) після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»._______

(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. Відповід
альним 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 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 105-20 від
23.12.2020 р .\  НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
еранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.') і переві
рку 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 № 105-20 від 23.12.2020 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 пере
вірки знань з питань охорони праці”. Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, що 
декларується пройшли перевірку знань з питань охорони праці:_______________________________________
- машиніст крана Тищук В.В. (III група з електробезпеки') пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і від
повідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажу
вальних робіт”, інструкції 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”. “Правила улаштування 
електроустановок” (протокол № 21/01/2021-6 від 21.01.2021 р.~) видано ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:
- стропальники: Тищук В.В.. Новосад Д.А. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
інструкції з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол № 21/09/2020-5 від 21.09.2020 р.) видано 
ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:



Робітники підприємства, які зайняті при експлуатації обладнання, що декларується мають від
повідну кваліфікацію:
Тищук В.В. ('посвідчення № 278-3-2017 від 26.08.2017 р.-) отримав професію машиніста крана у НВЦ 
“ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА” м. Київ: Тищук В.В. (посвідчення № 0615 від 15.09.2016р.-) отримав профе
сію стропальник у ТОВ “УЧБОВИЙ КОМБІНАТ СПЕКТР“ м. Дніпро: Новосад Д.А. (свідоцтво про при
своєння робітничої кваліфікації № 565 від 02.09.2014р.-) отримав професію стропальник у ДП “НА- 
ВЧАЛБНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ “РІВНЕБУД” м. Рівне.
 Наказом № 20 від 20.02.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 20 від 20.02.2020 р. введено в дію 
інструкції з охорони праці № 5 для стропальника: № 4 для машиніста крана: № 8 при виконанні ванта
жно-розвантажувальних робіт._____________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

 Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- паспорти, керівництва з експлуатації:_____________________________________________________________
- журнал обліку обладнання:_______________________________________________________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів:____________________________________________________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв:_______________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари:
- вахтовий журнал машиністів кранів:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
____________ Електротехнічною лабораторією ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС” проведенні вимірювання опору
розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування крану, перевірка ізоляції 
обмоток електродвигунів, кабелів: кран типу мостовий електричний КМ-15/3 15/3 т.. зав. № 1109. (про
токоли додаток 6. додаток 7 до висновку експертизи №41821367.71.20-00383.19 від 09.10.2019р.-): 
______________ Устаткування, що декларується згідно “Порядку проведення огляду, випробування та екс
пертного обстеження (технічного діагностування-) машин, механізмів, устаткування підвищеної небез
пеки” (пост. КМУ від 26.05.2004р. №687') та НПАОП “Правила охорони праці під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” пройшло: 
кран типу мостовий електричний КМ-15/3 15/3 т.. зав. № 1109. 1968 р.в.. проведено 09.10.2019р. техніч
не діагностування вимірювальною лабораторією ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС”. 09.10.2019р. проведено по
вний технічний огляд експертами технічними ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС”: 07.12.2020р. проведено ча
стковий технічний огляд експертами технічними ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС”:

Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів здійснює ТОВ “НВП КРАНМОНТАЖ” (дозвіл 
№1466.17.12. діє до 27.12.2022р.. виданий Головним управління Держпраці у Дніпропетровській 
області-).
 Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів
індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних доку
ментів. 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, спепвзут-
тям. захисними касками, рукавицями тощо-)._________________________________________________________

засобів індивідуального захисту
 Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони
праці, шо діють у ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Закону України “Про охорону праці”: Порядок видачі до
зволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування-) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107: Техні
чний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”, затверджений Постановою КМУ від
25.11.2009 р. № 1262: “Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохорон- 
праці України №15 від 26.01.2005р: 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 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 роботодавцями



/  ............................орони праці працівників НПАОП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при
у  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 експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”: НПАОП 0.00-1.81-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо 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 пра- 
МІ
 У ТОВ “АВ 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 
знань з питань охорони праці.
(Нормативно-правової та матеріалі»з№^5і^рої бази, навчально-методичної забезпечення)

(підпис)

ла_ 20 г\ р.

 О.В. Тульчінська
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2Р^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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Відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань 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  “АВ 
М Е Т А Л  Г Р У П ”________________________________________________________________________________

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________________49000. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, в у л . Шолом-Алейхема. буд. 5________________
місце знаходження,

________________________________________ код ЄДРПОУ 36441934_______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________ Директор Тульчінська Олена В’ячеславівна___________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника;

_________________________тел. (0561 790-73-00. телефакс (056) 790-73-01. ойїсе@.ауш^.иа___________________
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;

____________ Вінницька обл м.Віннипя . в у л . Сергія Зулінського.24_____________
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 18.01.2021 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

Кількість робочих місць: 2375. на яких існує ризик виникнення травм: 3________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Вінниця в у л . Сергія З у л ін с ь к о г о  24 (договір 
оренди №7 від 20.07.2018р.Укладений з.ТОВ «Касіопея XXI». виробничі приміщення за адресою:
м.Вінниця вул. Сергія З у л ін с к о го  24_____________________________________________________

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

Інші відомості
 Директор ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” Тульчінська О.В. пройшла навчання із “Загальних питань з
охорони прапі” у ДП “Придніпровський ЕТЦ” і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Держпраці від 05.03.2020 р. за№  41 (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.).
_________ На підприємстві наказом № 8 від 16.09.2013 р. створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці. Голова комісії - заступник директора по Вінницькому регіону О н іш у к  І. М.. та члени 
комісії: інжинер з охорони праці Обертосюк П.М.. завідуючий складом Сотник В.П.. пройшли перевірку 
знань Загального курсу з охорони праці. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, (витяг з протоколу №43 від 07.02.2021р.). НПАОП 0.00-1.15-07 “Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. (№ 43 від 
07.02.2021). НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”. НПАОП 0.00-1.81-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (№ 43 від 07.02.2021) 
комісіями Держпраці після проходження навчання у Учбово-виробничому комбінаті « Сигнал». 
___________ Наказ № 5 від 13.03.2017 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуа
тацію електрогосподарства по м.Віннниця. за збереження та справність електроінструменту заступника 
директора Оніщука І.Н. (V група з електробезпеки, до та понад 1000В). у разі його відсутності обов'язки 
покласти на завідуючого складом Сотника В.П. (V група з електробезпеки, до та понад 1000В). які про
йшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожеж
ної безпеки в Україні” у ОКП “ОУКК ЖКГ” і перевірку знань комісією управління Держпраці у Вінни
цькій області (витяг з протоколу № 43 від 07.02.2021 р.).

Наказ № 3 від 13.03.2017 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, збе
рігання посудин, що працюють під тиском заступника директора Оніщука І.Н.. на час його відсутності на 
завідуючого складом Сотника В.П.. які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки 
систем газопостачання” комісією Головного управління Держпраці у Вінницькій області (витяг з протоко
лу № 43 від 07.02.2021 р.Упісля проходження навчання у Учбово-виробничому комбінаті « Сигнал».
_________Наказом №3 від 13.03.2017 р. призначено відповідальних за безпеку під час виконання га-
зополум’яних робіт заступника директора Оніщука І.Н.. на час його відсутності на завідуючого складом 
Сотника В.П. (V 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 охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями” комісією Головного управління Держпраці у Вінницькій області (витяг з 
протоколу № 43 від 07.02.2018 р.).після проходження навчання у Учбово-виробничому комбінаті « Си
гнал»: 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 Вінницькій області (витяг з протоколу № 43 від 07.02.2021 р.).після проходження навчання у Учбово- 
виробничому комбінаті « Сигнал». “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правила улаштування електроустановок” комісією Головного управління Держпраці у Вінницькій 
області (витяг з протоколу № 43 від 07.02.2021 р.Упісля проходження навчання у Учбово-виробничому 
комбінаті « Сигнал»: НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” (витяг з протоколу 16 
від 11.11.2019 р.) і перевірку знань комісією.



/обітники підприємства, які зайняті у виконанні заявлених на аудит робіт підвищеної небезпеки про- 
лли  перевірку знань з питань охорони праці:

- газорізальник Лучков С.В. пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного м ін ім у м у  (НАПБ 
А.01.001-2014). знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо 
працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”, інструкцій з 
охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №3 від 23.03.2020р) виданий комісією ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”

Робітники підприємства, які зайняті у виконанні заявлених на аудит робіт підвищеної небезпеки що 
декларується мають відповідну кваліфікацію: Лучков С.В. (посвідчення №497 від 11.04.2017 р.) отримав
професію газорізальника у ДП Навчально-виробничий комбінат ТОВ «Да-Допомога»._____________
 Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Відповід
альним 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 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 105-20 від
23.12.2020 р.). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони пра
ці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.~) і переві
рку 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’ївитяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020 р.) і перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Наявністю служби охорони праці,

 Наказом № 10 від 04.05.2017 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 10 від 04.05.2017 р. введено в дію 
інструкції з охорони праці № 3 при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. Наказом № 64 від 
05.04.2017р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони праці на види робіт підви
щеної небезпеки та на професії. Наказом № 64 від 06.04.2017 р. введено в дію інструкції з охорони праці 
№ 13 з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів (з киснем, ацетиленом і зрідженими
газами): №23 для (газорізальника)._________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

 Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів частоти та переносних 
світильників:
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
________ Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують: - редуктор пропановий типу
БПО -5ДМ. Б06.005-008.00.000-02 СТ. 2019 р.в. Україна:_____________________________________________
- редуктор кисневий типу Б К О -50ДМ. Б05.005-006.0.000 2020р.в. Україна:__________________________
- різак ручної кисневої різки типу РЗ “ДОНМЕНТ» 142 У . Р08.001-142.00.000-05ЄТ .2019 р.в.. Україна:
 Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів
індивідуального захисту, шо надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних доку
ментів. 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, спецвзут-
тям. захисними касками, рукавицями тощо). ____________________________________________________

засобів індивідуального захисту
 Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони
праці, шо діють у ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Закону України “Про охорону праці”: Порядок видачі до
зволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107: Техні
чний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”, затверджений Постановою КМУ від



/1.2009 р. № 1262: “Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохорон- 
раїїі України №15 від 26.01.2005р: НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони 

прапі”: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- 
Ш»
 У ТОВ “АВ 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 
знань з питань охорони ’
(Нормативно-правової та

(підпис) ; '

\0 €Ь 20 Ц Р.

ічної бази, навчально-методичної забезпечення)

О.В. Тульчінська 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держ
праці ■/У7 л ї 'СУї ж ? 20о^р. № 4У Р&  еС/

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.





7Г~ -----• 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. Дніпро, в у л . ІІІолом-Алейхема. буд. 5_________________
місце знаходження,

________________________________________ код ЄДРПОУ 36441934________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________ Директор Тульчінська Олена В’ячеславівна___________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника;

_________________________тел. (0561 790-73-00. телефакс (056) 790-73-01. оГПсе@аупі£.иа____________________
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;

____________________ Волинська обл.. м. Луцьк, вул. Гонгадзе. 25_________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

м еханізм ів, устатковання п ідвищ еної 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 10.02.2021 р.
(дата проведення аудиту)

Я. Тульчінська Олена В’ячеславівна_____________________________________________
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника ю ри дичної особи

або ф ізичної особи-підпри єм ця)

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, збе
рігання балонів із стисненим (кисень технічний), зрідженим (пропан-бутан) газом

(найм енування виду робіт  п ідвищ еної небезпеки,

та/або  маш ин, механізм ів, устатковання п ідвищ еної н ебезп еки , 

тип  або м арка (за  н аявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконую ться та/або  експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу



/''Кількість робочих місць: 2375. на яких існує ризик виникнення травм: 1________________________
у г '  к іл ь к іс т ь  р о боч и х  м іс ц ь , в  том у  ч и с л і т и х , н а  я к и х  існус п ід в и щ ен и й  р и з и к  в и н и к н е н н я  т р а в м ,

Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Луцьк. вул. Гонгадзе. буд. 25 (договір оренди 
№ 75 від 19.08.2019 р. укладений з ТОВ “ВГП”4). виробничі приміщення за адресою: Волинська обл.. м. 
Луцьк, вул. Гонгадзе. 25___________________________________________________________________________

б у д ів ел ь  і споруд  (п р и м іщ е н ь ) , в и р о б н и ч и х  о б 'єк т ів  (ц ех ів , д іл ь н и ц ь , с т р у к ту р н и х  п ідрозд іл ів )

Інші відомості
 Директор ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” Тульчінська О.В. пройшла навчання із “Загальних питань з
охорони прапі” у ДП “Придніпровський ЕТП” і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Держпраці від 05.03.2020 р. за № 41 (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.4).
 На підприємстві наказом № 371л від 24.12.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці. Голова комісії-заступник директора Луцького регіону Дунець О.В. та члени комісії: 
інженер з охорони праці Павлик В.М.. завідуючий складом Дидюк О.С.. завідуючий складом Долінський 
П.В.. завідуючий складом Пясецький Ю.М. пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці. 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, (витяг з про
токолу № 21-20/1 від 15.01.2020р .. №20 від 31.05.2019р.. № 21-20/3 від 15.01.2020р .. № 44-20/1 від 
22.01.2020р.. № 44-20/2 від 22.01.2020р.4). НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. (№ 21-20/9 від 15.01.2020р.. №20 від 
31.05.2019р .. № 21-20/11 від 15.01.2020р.. № 44-20/3 від 22.01.2020р.. № 44-20/4 від 22.01.2020р.4) НПАОП 
0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, шо працює під тиском’їпротокол № 21-20/6 від 15.01.2020р.. №20 від 
31.05.2019р .. № 21-20/8 від 15.01.2020р.. № 44-20/5 від 22.01.2020р.. № 44-20/6 від 22.01 .2020р .4) комісія
ми Держпраці після проходження навчання у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ДП Чернівецький 
ЕТП. ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”.
 Голова комісії-заступник директора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з електробезпеки, до
1000 В4) та члени комісії: інженер з охорони прапі Павлик В.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), 
завідуючі складом Дидюк О.С.. Долінський П.В.. Пясецький Ю.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В4), 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 № 30-20/12 від 13.01.2020р.. №16-01-20/1 від 
16.01.2020р .. № 30-20/14 від 13.01.2020р.. №16-01-20/3 від 16.01.2020р.. № 58-20/2 від 28.01.2020р.. №21
01-20/1/1 від 21.01.2020р .. № 58-20/3 від 28.01.2020р.. №21-01-20/1/2 від 21.01.2020р.4) комісією Держпра
ці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ТОВ “На
вчально-виробничий комплекс”.
 Наказом № 18-01-2021/1Л від 18.01.2021р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства, за збереження та справність електроінструменту заступника ди
ректора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 ВХу разі його відсутності 
обов’язки покласти на завідувача складом Дидюк О.С.. (IV група з електробезпеки, до 1000 В).які про
йшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожеж
ної безпеки в Україні” у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” і 
перевірку знань комісією Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 30-20/12 від 13.01.2020р.. 
№16-01-20/1 від 16.01.2020р .. № 30-20/14 від 13.01.2020р .. №16-01-20/3 від 16.01.2020р.4).
__________ Наказ № 10-11-2020/1Л від 10.11.2020р. призначено відповідальним за справний стан і безпе
чну експлуатацію, зберігання посудин, шо працюють під тиском комірника Дзеблюка О.В.. на час його 
відсутності заступника директора по Луцькому регіону Дунець О.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 Держпра
ці у Київській області після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»” (витяг з протоколу №21
20/7 від 15.01.2020р..№ 21-20/6 від 15.01.2020 р.4).
__________Наказом 10-11-2020/6Л від 10.11.2020 р. призначено відповідальних за безпеку під час викона
ння газополум’яних. зварювальних робіт комірника Дзеблюка О.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В4), на час його відсутності заступника директора по Луцькому регіону Дунець О.В. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В4), 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 охорони праці під час роботи з інструментом та при
строями” комісією Головного управління Держпраці у Київській області після навчання у ТОВ “На-



^п>ний центр «ФОРМАТ»” (витяг з протоколу №21-20/7 від 15.01.2020р..№ 21-20/6 від 15.01.2020 р. 
^ 2 1 -2 0 /2  від 15.01.2020р..№ 21-20/1 від 15.01.2020 рЛ: НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуа
тації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. 
НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” комісією Головного управління Держпраці у 
Київській області (протокол № 16-01-20/1 від 16.01.2020 р.. № 16-01-20/2 від 16.01.2020 р.) після навчан
ня у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”: комісією Головного управління Держпраці у Київській 
області (протокол № 30-20/12 від 13.01.2020 р.. № 30-20/13 від 13.01.2020 р.) після навчання у ТОВ “На
вчальний____________________________________ центр____________________________________ «ФОРМАТ»:

(п р ізв и щ е , ім ’я т а  по б а т ь к о в і осіб, я к і в ід п о в ід а ю ть  за  д о т р и м а н н я  в и м о г  
за к о н о д а в с т в а  з п и т а н ь  охорони  п р ац і т а  п р о м и с л о в о ї б езп ек и ,

__________ Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Від
повідальним 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 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажу
вальних робіт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 
105-20 від 23.12.2020 рЛ. 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, шо працює під тиском” (протокол № 105-20 від
23.12.2020 рЛ і перевірку знань комісією Держпраці: НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуата
ції електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ 
А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні’ївитяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020 р.~) і 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Н а я в н іс т ю  служ би  охорони  п р ац і,

__________Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з пи
тань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці” . Робітники пілприємства. які зайняті у експлуатації обладнання, 
шо декларується пройшли перевірку знань з питань охорони праці:
- газорізальник Романчук В.П. пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімуму (НАПБ 
А.01.001-2014 у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” (протокол № 1155/1 від 22.10.2020 р.'). 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 ви
конуваних робіт (протокол № 15/01/2021-1 від 15.01.2021 р.) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:
______ Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, що декларується мають відповідну
кваліфікацію: Романчук В.П. (свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації № 841 від 21.09.2017 р.) 
отримав професію газорізальника 4 розряду у ДП “Навчально-курсовий комбінат “Рівнебуд” .
 Наказом № 20 від 20.02.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 20 від 20.02.2020 р. введено в дію 
інструкції з охорони праці № 8 при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. Наказом № 64 від
06.04.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони праці на види робіт під
вищеної небезпеки та на професії. Наказом № 64 від 06.04.2020 р. введено в дію інструкції з охорони пра
ці № 4 з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів (з киснем, ацетиленом і зріджени
ми газами): №3 для електрогазозварника (газорізальникаV___________________________________________

ін ст р у к ц ій  п ро  п р о в ед ен н я  н а в ч а н н я  т а  ін с т р у к т а ж у  з п и т а н ь  охорон и  п р ац і,

______ Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів частоти та переносних 
світильників:
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують: редуктор пропановий моделі БПО- 
5ДМ. зав. № 008.00.2.р.в. 2018р.в. Україна: редуктор кисневий моделі БКО 50ДМ. зав. №004.00.2. 
2020р.в. Україна: різак ручної кисневої різки моделі Донмет 142У. зав. №ЦА2.006.1038118.2019 р.в. 
Україна._________________________________________________________________________________ _________ _

е к с п л у а т ац ій н а  д о к у м е н т ац ія

 Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів
індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних доку-



>іїів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно 
ущравному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за 
необхідністю) відповідно ло 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, спецвзут- 
тям. захисними касками, рукавицями тощо). ____________________________________________________

засоб ів  ін д и в ід у ал ь н о го  зах и сту

 Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони
праці, шо діють у ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Закону України “Про охорону праці”: Порядок видачі до
зволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107: Техні
чний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”, затверджений Постановою КМУ від
25.11.2009 р. № 1262: “Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохорон- 
праці України №15 від 26.01.2005р: 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 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 
прапі. шо 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- 
ПІ
 У ТОВ “АВ 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 
знань з питань охорони праці. Щ-
(Нормативно-правової та м атері^^ій І^^Ш  ^бази, навчально-методичної забезпечення)

'лЛЛЛЛЛуСі  і  ! /  О.В. Тульчінська
(підпис) "  Ну6' (ініціали та прізвище)

уо ог. 202' Р.

X

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20а^р. № а £ /Л ?

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- &ОМ 4Д
ДЕКЛАРАЦІЯ 

Відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань 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  “АВ 
М Е Т 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. оГйсе@,ауте.иа____________________
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;

_________________________Волинська обл.. м. Луцьк, вул. Гонгадзе. 25__________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но 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 10.02.2021 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:______________________________________________

(найм енування виду роб іт  п ідви щ еної небезпеки,

вантажопідіймальні крани: кран типу козловий електричний 12.5 т.. зав. № 126. 1991 р.в.. СРСР_______
кран типу козловий електричний 12.5 т., зав. № 301.1987 р.в., країна виробник СРСР:

та /аб о  м аш ин, м еханізм ів, устатковання п ідви щ еної небезпеки;

посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що е єм
ностями для газового моторного палива: балони з пропан-бутаном 2011 р.в.. Україна. 1 од.: балони з 
киснем 1990 р.в.. СРСР. 2 од.______________________________________________

ти п  або  м арка  (за  наявн ості), номер партії, дата  виготовлення, к ра їн а  походж ення,

які виконую ться та /або  експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу

Кількість робочих місць: 2375. на яких існує ризик виникнення травм: 5_______
кільк ість робочих  м ісць, в том у  числі тих, на яких існує п ідвищ ений  ри зик ви н икн енн я травм ,



У  Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Луцьк. вул. Гонгадзе. буд. 25 (договір оренди 
/ № 75 від 19.08.2019 р. укладений з ТОВ “ВГП”\  виробничі приміщення за адресою: Волинська обл.. м. 

Луцьк, вул.. Гонгадзе. буд. 25_______________________________________________________________________

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 05.03.2020 р. за № 41 (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.У

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,
 На підприємстві наказом № 371л від 24.12.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці. Голова комісії-заступник директора Луцького регіону Дунець О.В. та члени комісії: 
інженер з охорони праці Павлик В.М.. завідуючий складом Дидюк О.С.. завідуючий складом Долінський 
П.В.. завідуючий складом Пясецький Ю.М. пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці. 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, (витяг з про
токолу № 21-20/1 від 15.01.2020р .. №20 від 31.05.2019р.. № 21-20/3 від 15.01.2020р.. № 44-20/1 від 
22.01.2020р.. № 44-20/2 від 22.01.2020р.\ НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. (№ 21-20/9 від 15.01.2020р.. №20 від 
31.05.2019р.. № 21-20/11 від 15.01.2020р.. № 44-20/3 від 22.01.2020р.. № 44-20/4 від 22.01.2020р Л НПАОП 
0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском’Тпротокол № 21-20/6 від 15.01.2020р.. №20 від 
31.05.2019р.. № 21-20/8 від 15.01.2020р.. № 44-20/5 від 22.01.2020р.. № 44-20/6 від 22.01.2020р .) комісія
ми Держпраці після проходження навчання у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ДП Чернівецький 
ЕТЦ. ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”.
 Голова комісії-заступник директора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з електробезпеки, до
1000 В) та члени комісії: інженер з охорони праці Павлик В.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), 
завідуючі складом Дидюк О.С.. Долінський П.В.. Пясецький Ю.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В), 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 № 30-20/12 від 13.01.2020р.. №16-01-20/1 від 
16.01.2020р.. № 30-20/14 від 13.01.2020р.. №16-01-20/3 від 16.01.2020р.. № 58-20/2 від 28.01.2020р.. №21
01-20/1/1 від 21.01.2020р.. № 58-20/3 від 28.01.2020р.. №21-01-20/1/2 від 21.01.2020р.~) комісією Держпра
ці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ТОВ “Навча
льно-виробничий комплекс”.
 Наказом № 18-01-2021/1Л від 18.01.2021р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства, за збереження та справність електроінструменту заступника директо
ра Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В \у  разі його відсутності 
обов’язки покласти на завідувача складом Дидюк О.С.. (IV група з електробезпеки, до 1000 ВУякі прой
шли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожеж
ної безпеки в Україні” у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” і 
перевірку знань комісією Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 30-20/12 від 13.01.2020р.. 
№16-01-20/1 від 16.01.2020р.. № 30-20/14 від 13.01.2020р.. №16-01-20/3 від 16.01.2020р Л
 Наказ № 10-11-2020/1Л від 10.11.2020р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну
експлуатацію, зберігання посудин, що працюють під тиском комірника Дзеблюка О.В., на час його відсу
тності заступника директора по Луцькому регіону Дунець О.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 Ки
ївській області після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»” (витяг з протоколу №21-20/7 від 
15.01.2020р ..№ 21-20/6 від 15.01.2020 р.У
 Наказом № 10-11-2020/4Л-1 від 10.11.2020 р. призначено відповідальних:
- з нагляду за утриманням в справному стані та безпечним проведенням робіт вантажопідіймальними 
кранами-заступника директора з технічних питань Кравченка С.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В), у разі його відсутності обов’язки покласти на керівника ТВРРМ Статівку П.В. (IV група з електробез
пеки. до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час екс
плуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” комісією 
Держпраці (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.) після навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”: НПАОП
40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлу
атації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” комісі-



Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.).
/ ^НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (витяг з про

токолу № 105-20 від 23.12.2020 р.) після навчання у ДП “ П р и д н іп р о в с ь к и й  ЕТЦ”;
- за утримання у справному стані кранів заступника директора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності обов’язки покласти на завідувача складом Лилкж 
О.С.. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання” комісією Держпраці (протокол № 21-20/9 від 15.01.2020р.. № 21-20/11 від 15.01.2020р.) після 
навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»” . перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила без
печної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів”. НАПБ А.01.00.-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” комісією Головного управління 
Держпраці у Київській області (протокол № 30-20/12 від 13.01.2020р.. №16-01-20/1 від 16.01.2020р.. № 
30-20/14 від 13.01.2020р.. №16-01-20/3 від 16.01.2020р..) після навчання у ТОВ «Навчальний центр «ФО
РМАТ». ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”.
- за безпечне проведення робіт кранами заступника директора по Луцькому регіону Дунець О.В. (IV гру
па з електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності обов’язки покласти на комірника складу Дзеблю- 
ка О.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірки знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Пра
вила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв, і відповід
ного обладнання” комісією Держпраці (протокол № 21-20/9 від 15.01.2020 р.. № 21-20/10 від 15.01.2020 
р.) після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»; перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Прави
ла безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустано
вок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” комісією Головного управ
ління Держпраці у Київській області (протокол № 16-01-20/1 від 16.01.2020р.. № 16-01-20/2 від
16.01.2020 р.) після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”: комісією Головного управління 
Держпраці у Київській області (протокол № 30-20/12 від 13.01.2020 р.. № 30-20/13 від 13.01.2020 р.) після 
навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»: НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт” комісією Держпраці (протокол № 21-20/1 від 15.01.2020 р.. № 21
20/7 від 15.01.2020 р..) після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ».______________________
 Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Відпові
дальним за о х о р о н у  праці призначений заступник директора з охорони ппатті Скуратов М.О. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ” із Загальних питань з 
охорони праці. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних ро
біт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 105-20 від
23.12.2020 р.), НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони пра
ці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.) і пере
вірку знань комісією Держпраці; 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’ївитяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020 р.) і перевірку знань комісі
єю 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 пе
ревірки знань з питань охорони праці”. Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, 
що декларується пройшли перевірку знань з питань охорони праці:____________________________________
- газорізальник Романчук В.П. пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімуму (НАПБ 
А.01.001-2014 у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” (протокол № 1155/1 від 22.10.2020 р.). 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 ви
конуваних робіт (протокол № 15/01/2021-1 від 15.01.2021 р.) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:
- машиніст крану Молярчук М.Д. (III група з електробезпеки), пройшов перевірку знань НПАОП 0.00
1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристро
їв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, інструкції з охорони праці у обсязі виконуваних робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 
“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації елект
роустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні”. “Правила улаш
тування електроустановок” (протокол 15/01/2021-3 від 15.01.2021 р..) виданий ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:
- стропальники Барбанчук В.М.. Дзеблюк О.В.. Романчук В.П.. Карловський В.В.. пройшли перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних' кранів.



/у в
.лйіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під 

У час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкції з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол 
'  п р о т о к о л  15/01/2021-2 від 15.01.2021 р . . . )  видані ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”.

 Робітники підприємства, які зайняті при експлуатації обладнання, що декларується мають відпо
відну кваліфікацію:________________________________________________________________________________
Романчук В.П. (свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації № 841 від 21.09.2017 р.) отримав про
фесію газорізальника 4 розряду у ЛП “Навчально-курсовий комбінат “Рівнебуд” : Молярчук М.Д. (дип
лом № 399073 від 31.07.1990р.) отримав професію машиніста мостового, козлового, баштового самохід
ного крану в Луцькому професійно-технічному училищі №2 м. Луцьк; Барбанчук В.М. (посвідчення № 
54-20/4 від 22.01.2020р.) отримав професію стропальник у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс; Дзеб- 
люк О.В. (свідоцтво № 365 від 29.05.2014р.) отримав професію стропальник у ДП “НАВЧАЛЬНО- 
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ “РІВНЕБУД” м. Рівне: Романчук В.П. (свідоцтво № 790 від 05.09.2018 р.) отри
мав професію стропальник у ДП “НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ “РІВНЕБУД” м. Рівне; Карло- 
вський В.В. (посвідчення № 54-20/3 від 22.01.2020р.') отримав професію стропальник у ТОВ “Навчально- 
виробничий комплекс.
 Наказом № 20 від 20.02.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 20 від 20.02.2020 р. введено в дію 
інструкції з охорони праці № 5 для стропальника; № 4 для машиніста крана; № 8 при виконанні вантаж
но-розвантажувальних робіт. Наказом № 64 від 06.04.2020 р. затверджено пепелік діючих на п ід п р и є м с т в і  

інструкцій з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 64 від
06.04.2020 р. введено в дію інструкції з охорони праці № 4 з безпечної експлуатації, зберігання і транспо
ртування балонів (з киснем, ацетиленом і зрідженими газами): № 3 для електрогазозварника (газорізаль
ника). 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Устатковання, безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документацією:
- паспорти, керівництва з експлуатації:_____________________________________________________________
- журнал обліку обладнання:_______________________________________________________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів:____________________________________________________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв:_______________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари:
- вахтовий журнал машиністів кранів:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність;
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
________ Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують; редуктор пропановий мо
делі БПО-5ДМ. зав. № 008.00.2.р.в. 2018р.в. Україна: редуктор кисневий моделі БКО 50ДМ. зав. 
№004.00.2. 2020р.в. Україна: різак ручної кисневої різки моделі Донмет 142У. зав.
№ЦА2.006.1038118.2019 р.в. Україна.
__________ Електротехнічною лабораторією ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС”проведенні вимірювання опору ро
зтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування крану, перевірка ізоляції 
обмоток електродвигунів, кабелів: кран типу козловий в/п 12,5 т. зав. 126. 1991 р.в. (протоколи додаток 2. 
додаток 3 до акта ЧТО №0034619 від 12.09.2019р.); : кран типу козловий в/п 12.5 т. зав. 301. 1987 р.в. 
(протоколи додаток 2. додаток 3 до акта ЧТО №0034719 від 12.09.2019р.).
____________ Устаткування, що декларується згідно “Порядку проведення огляду, випробування та експе
ртного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” 
(пост. КМУ від 26.05.2004р. №687) та НПАОП “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопі
діймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” пройшло:
- кран типу козловий в/п 12.5 т, зав. 126. 1991 р.в. проведено 25.06.2020 р. технічне діагностування вимі
рювальною лабораторією ТОВ “ЕКПЕРТ СЕРВІС”. 25.06.2020р. повний технічний огляд експертами те
хнічними ТОВ “ЕКПЕРТ СЕРВІС”:
- кран типу козловий в/п 12.5 т. зав. 301. 1987 р.в. проведено 25.06.2020 р. технічне діагностування вимі
рювальною лабораторією ТОВ “ЕКПЕРТ СЕРВІС”. 25.06.2020р. повний технічний огляд експертами те
хнічними ТОВ “ЕКПЕРТ СЕРВІС”:

Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів здійснює ТОВ “НВП КРАНМОНТАЖ” (дозвіл 
№1466.17.12. діє до 27.12.2022р.. виданий Головним управління Держпраці у Дніпропетровській облас
ті).

Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів ін
дивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.



Кіентів. 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, спецвзут-
тям. захисними касками, рукавицями тошоУ_________________________________________________________

засобів індивідуального захисту
 Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони
праці, шо діють у ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Закону України “Про охорону праці”: Порядок видачі до
зволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію ('застосування') машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107: Техні
чний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”, затверджений Постановою КМУ від
25.11.2009 р. № 1262: “Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохорон- 
пратті України №15 від 26.01,2005р: 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 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 роботодавцями 
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 експлуатації 
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 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 пра- 
ПІ
 У ТОВ “АВ 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 
знань з питань охорони праці.

бази, навчально-методичної забезпечення)

О.В. Тульчінська 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці -/р7 2СУ&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.

(Нормативно-правової та о-технічної





^  0 > А №
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. Дніпро, в у л . ІІІолом-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. оГйсе@аутв.иа___________________
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;

_________________________Волинська обл.. м. Луцьк, вул. Рівненська. 76А__________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но відшкодування наслідків можливої шкоди Прат “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПШІІС”. 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 10.02.2021 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:________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

вантажопідіймальні крани: кран типу підвісний електричний однобалковий 5.0т.. зав. № 63774. 1988
р.в.. країна виробник СРСР_________________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки^

- кран типу кран типу кран-балка підвісна 3.0т.. зав. № 121508. 1982 р.в.. країна виробник СРСР_______
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: 3_______________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує виробничі складські приміщення за адресою: Волинська обл.. м.Луцьк, вул. 
Рівненська, буд. 76А (договір оренди № 28/1-20 від 01.04.2020 р. укладений з ТДВ “Луцькпластмас

Інші відомості
 Директор ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” Тульчінська О.В. пройшла навчання із “Загальних питань з
охорони праці” у ДП “Придніпровський ЕТП” і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Держпраці від 05.03.2020 р. за № 41 (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.У
 На підприємстві наказом № 371л від 24.12.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці. Голова комісії-заступник директора Луцького регіону Дунець О.В. та члени комісії: 
інженер з охорони праці Павлик В.М.. завідуючий складом Дидюк О.С.. завідуючий складом Долінський 
П.В.. завідуючий складом Пясецький Ю.М. пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці. 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, (витяг з про
токолу № 21-20/1 від 15.01.2020р.. №20 від 31.05.2019р.. № 21-20/3 від 15.01.2020р.. № 44-20/1 від 
22.01.2020р.. № 44-20/2 від 22.01.2020р.). НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. (№ 21-20/9 від 15.01.2020р.. №20 від 
31.05.2019р .. № 21-20/11 від 15.01.2020р .. № 44-20/3 від 22.01.2020р .. № 44-20/4 від 22.01.2020р.Ч НПАОП 
0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, шо працює під тиском’їпротокол № 21-20/6 від 15.01.2020р.. №20 від 
31.05.2019р .. № 21-20/8 від 15.01.2020р .. № 44-20/5 від 22.01.2020р .. № 44-20/6 від 22.01.2020р.) комісія
ми Держпраці після проходження навчання у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ДП Чернівецький 
ЕТЦ. ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”.
 Голова комісії-заступник директора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з електробезпеки, до
1000 В) та члени комісії: інженер з охорони праці Павлик В.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), 
завідуючі складом Дидюк О.С.. Долінський П.В.. Пясецький Ю.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В), 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 № 30-20/12 від 13.01.2020р.. №16-01-20/1 від 
16.01.2020р .. № 30-20/14 від 13.01.2020р.. №16-01-20/3 від 16.01.2020р.. № 58-20/2 від 28.01.2020р.. №21
01-20/1/1 від 21.01.2020р.. № 58-20/3 від 28.01.2020р.. №21-01-20/1/2 від 21.01.2020рЛ комісією Держпра
ці у Київській області після проходження навчання у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ТОВ “На
вчально-виробничий комплекс”.
 Наказом № 18-01-2021/1Л від 18.01.2021р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства, за збереження та справність електроінструменту заступника ди
ректора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В).у разі його відсутності 
обов’язки покласти на завідувача складом Дидюк О.С.. (IV група з електробезпеки, до 1000 В~).які про
йшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожеж
ної безпеки в Україні” у ТОВ «Навчальний центр «ФОРМАТ». ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” і 
перевірку знань комісією Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 30-20/12 від 13.01.2020р..
№16-01-20/1 від 16.01.2020р .. № 30-20/14 від 13.01.2020р.. №16-01-20/3 від 16.01.2020р Л_______________
____________ Наказом № 10-11-2020/4Л-2 від 10.11.2020 р. призначено відповідальних:
- з нагляду за утриманням в справному стані та безпечним проведенням робіт вантажопідіймальними 
кранами-заступника директора з технічних питань Кравченка С.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В), у разі його відсутності обов’язки покласти на керівника ТВРРМ Статівку П.В. (IV група з електробез
пеки. до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час екс
плуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” комісією 
Держпраці (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.) після навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”: НПАОП
40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлу
атації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” комісі
єю Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.). 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (витяг з про
токолу № 105-20 від 23.12.2020 рЛ після навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”:

/



>за'утримання у справному стані кранів заступника директора Луцького регіону Дунець О.В. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), у разі його в ід с у т н о с т і  обов’язки покласти на завідувача складом Дидюк 
О.С.. (IV група з електробезпеки, до 1000 В). які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Прави
ла охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідно
го обладнання” комісією Держпрапі (протокол № 21-20/9 від 15.01.2020р.. № 21-20/11 від 15.01,2020р.') 
після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»” . перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів”. НАПБ А.01.00.-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” комісією Головного управління 
Держпрапі у Київській області (протокол № 30-20/12 від 13.01.2020р.. №16-01-20/1 від 16.01.2020р.. № 
30-20/14 від 13.01.2020р.. №16-01-20/3 від 16.01.2020р..) після навчання у ТОВ «Навчальний центр 
«ФОРМАТ». ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”.
- за безпечне проведення робіт кранами заступника директора по Луцькому регіону Дунець О.В. (IV 
група з електробезпеки, до 1000 В). у разі його в ід с у т н о с т і  обов’язки покласти на завідувача складу Ди- 
дюка О.С. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірки знань НПАОП 0.00-1.80-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв, і від
повідного обладнання” комісією Держпрапі (протокол № 21-20/9 від 15.01.2020 р.. № 21-20/11 від
15.01.2020 р.) після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»: 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” комісією Го
ловного управління Держпрапі у Київській області (протокол № 16-01-20/1 від 16.01.2020 р.. № 16-01
20/3 від 16.01.2020 р.) після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”: комісією Головного 
управління Держпрапі у Київській області (протокол № 30-20/12 від 13.01.2020 р.. № 30-20/14 від
13.01.2020 р.) після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ»: НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила 
охорони прані під час вантажно-розвантажувальних робіт” комісією Держпрапі (протокол № 21-20/1 від
15.01.2020 р.. № 21-20/3 від 15.01.2020 р..) після навчання у ТОВ “Навчальний центр «ФОРМАТ».______

(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. Відповід
альним за охорону прапі 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 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 105-20 від
23.12.2020 р.). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
еранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.) і переві
рку знань комісією Держпрапі: 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’ївитяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020 р.) і перевірку знань 
комісією Головного управління Держпрапі 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 пере
вірки знань з питань охорони праці”. Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, що 
декларується пройшли перевірку знань з питань охорони праці:_______________________________________
- стропальник Галайда О.П.. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкції з 
охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протоколи № 15/01/2021-4 від 15.01.2021 р...) видані ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”.
 Робітники підприємства, які зайняті при експлуатації обладнання, шо декларується мають від
повідну кваліфікацію:
Галайда О.П. (свідоцтво про присвоєння роьбітничої кваліфікації № 842 від 21.09.2017р.) отримав профе
сію стропальник у  ПП “Навчально-курсовий комбінат “Рівнебуд” м. Рівне.
 Наказом № 20 від 20.02.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 20 від 20.02.2020 р. введено в дію



^гіструкції з охорони праці № 5 для стропальника: № 4 для машиніста крана: № 8 при виконанні ванта
жно-розвантажувальних робіт. _______ ,________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

 Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- паспорти, керівництва з експлуатації:____________________________________________________________
- журнал обліку обладнання:__________________ ____________________________________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів:____________________________________________________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;_______________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари;
- вахтовий журнал машиністів кранів:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
____________ Електротехнічною лабораторією ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС” проведенні вимірювання опору
розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування крану, перевірка ізоляції 
обмоток електродвигунів, кабелів; кран типу підвісний електричний однобалковий 5.0т.. зав. № 63774. 
(протоколи додаток 6. додаток 7 до висновку експертизи №18.В.41821367.71.20.00157 від 15.05.2018р.'): 
кран типу кран-балка підвісна 3.0т.. зав. № 121508. (протоколи додаток 4. додаток 5 до висновку екс
пертизи №21750544.09.9-0955.17 від 13.10.2017р .):

Устаткування, шо декларується згідно “Порядку проведення огляду, випробування та експерт
ного обстеження (технічного діагностування') машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” 
(пост. КМУ від 26.05,2004р. №687) та НПАОП “Правила охорони праці під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” пройшло:
- кран типу підвісний електричний однобалковий 5.0т.. зав. № 63774. проведено 25.06.2020 р. технічне 
діагностування вимірювальною лабораторією ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС”. 25.06.2020р. проведено повний 
технічний огляд експертами технічними ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС”:
- кран типу кран типу кран-балка підвісна 3.0т.. зав. № 121508. проведено 01.09.2019р. технічне діагно
стування вимірювальною лабораторією ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС”. 01.09.2019р. проведено повний тех
нічний огляд експертами технічними ТОВ “ЕКСПЕРТ СЕРВІС”:

Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів здійснює ТОВ “НВП КРАНМОНТАЖ” (дозвіл 
№1466.17.12. діє до 27.12.2022р.. виданий Головним управління Держпраці у Дніпропетровській 
області).
 Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів
індивідуального захисту, шо надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних доку
ментів. 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, спецвзут-
тям. захисними касками, рукавицями тощо).________________________________________________________

засобів індивідуального захисту
 Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони
праці, шо діють у ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Закону України “Про охорону праці”: Порядок видачі до
зволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107: Техні
чний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”, затверджений Постановою КМУ від
25.11.2009 р. № 1262: “Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохорон- 
прапі України №15 від 26.01.2005р: 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 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 роботодавцями 
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 експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”; НПАОП 0.00-1.81-18



/
управила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо 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 
прапі та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно- правових актів з охорони пра- 
ДІ
 У ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними та
наочними посібниками з охорони прапі. актами законодавства та державними міжгалузевими та галу
зевими нормативними актами з охорони прапі. 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 
знань з питань охорони праці.
(Нормативно-правової та матеріальногтехнічної бази, навчально-методичної забезпечення)

/ А/ у / / - / / / / /
(підпис)

СІ 2 0 ^  Р.

Декларація зареєстрована у

О.В. Тульчінська 
(ініціали та прізвище)

Держпраці -/У аляґР'іР 20^ /р. № * £ //•?
обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

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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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. 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. оГПсе@,ауте.иа___________________
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;

____________ Львівська обл.. м. Львів, вул. Навроиького. 1_______________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но 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 05.02.2021 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: зварю вальн і роботи, газополум 'ян і роботи,
зберігання балонів із стисненим  (кисень технічний), зрідж еним (пропан-бутан) газом ______________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

г2/ '  м т

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

Кількість робочих місць: 2375. на яких іс н у є  ризик виникнення травм: 8________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Львів. вул. Навроцького. буд. 1 (договір 
оренди № 34: 35: 36: 37: 38: 39: від 01.01.2020 р. та №46 від 01.10.2020р.Укладений з ПАТ “Львівметал”4). 
виробничі приміщення за адресою: Львівська обл. м.Львів. в у л . Навроцького. буд. 1____________________

Інші відомості
 Директор ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” Тульчінська О.В. пройшла навчання із “Загальних питань з
охорони прапі” 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.У
 На підприємстві наказом № 2 від 13.06.2019 р. створена комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці. Голова комісії-заступник директора у Львівському регіоні Шведа І.В. та члени 
комісії: начальник складу Криворучко Т.А.. уповноважена особа від колективу Крет Б.М.. інженер з 
охорони праці Барабаш В.В..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”. 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 працює під тиском” (протокол №20 
від 21.04.2020рЛ видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”.
 Голова комісії- заступник директора у Львівському регіоні Шведа І.В. (IV група з електробезпеки.
до 1000 В) та члени комісії: Начальник складу Криворучко Т.А. (IV група з електробезпеки, до 1000 В). 
уповноважена особа від колективу Крет Б.М. (III група з електробезпеки, до 1000 В), інженер з охорони 
праці Барабаш В.В. (III група з електробезпеки, до 1000 В) 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” (протокол 
№16 від 21.04.2020рЛ видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”.
 Наказом № 9 від 14.06.2019 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуата
цію електрогосподарства по м. Львів, за збереження та справність електроінструменту начальника складу 
Криворучко Т.А. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), у разі її відсутності обов’язки покласти на За
ступника директора у Львівському регіоні Шведа І.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які про
йшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожеж
ної безпеки в Україні” і перевірку знань (протокол №16 від 21.04.2020р.') видані комісією ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”:

Наказ № 8 від 15.06.2019 р. Призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, збері
гання посудин, що працюють під тиском, начальника складу Криворучко Т.А.. на час його відсутності за
ступника директора у Львівському регіоні Шведа І.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” (протокол №20 від 21.04.2020р.~) видані комісією ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”:

Наказом №13 від 18.06.2019 р. призначено відповідальних за безпеку під час виконання газополум’яних. 
зварювальних робіт начальника складу Криворучко Т.А. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), на час 
його в ід с у т н о с т і  заступника директора у Львівському регіоні Шведа І.В. (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 охорони прапі під час роботи з інструментом та пристроями”. 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”. “Правила улаштування електроустановок’їпротокол №16 від 21.04.2020р.. протокол №20 
від 21.04.2020р') видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: ________________________________________ .



(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. Від
повідальним 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 ЕТП” із Загальних 
питань з охорони праці. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажу
вальних робіт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 82
17 від 21.12.2017 рЛ  НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації ванта
жопідіймальних еранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” (протокол № 52-18 від 
23.08.2018 р.) і перевірку знань комісією Держпрапі: НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуата
ції електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ 
А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні’ївитяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 р.~) і пере
вірку знань комісією Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області.

Наявністю служби охорони праці,

__________Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з пи
тань 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, 
шо декларується пройшли перевірку знань з питань охорони праці:
- газорізальникники Візничак М.Й. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки 
систем газопостачання України”.Газопостачання ЛБН В2.5-20-2001: “Про об’єкти підвищеної небезпеки 
та прийнятих до них відповідних нормативно-правових актів” НПАОП 0.00-4.12-05: інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол № 019а від 03.11.2020р.) виданий комісією ТОВ ЗуНП 
“СПЕЦІАЛІСТ”: Кириченко В.Ю. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки 
систем газопостачання України”.Газопостачання ДБН В2.5-20-2001: “Про об’єкти підвищеної небезпеки 
та прийнятих до них відповідних нормативно-правових актів” НПАОП 0.00-4.12-05: інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №52 від 15.11.2020р.) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”: Когут Р.Я. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, шо працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем 
газопостачання України”. Газопостачання ДБН В2.5-20-2001: “Про об’єкти підвищеної небезпеки та 
прийнятих до них відповідних нормативно-правових актів” НПАОП 0.00-4.12-05: інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №52 від 15.11.2020р.') виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”: Лазор В.О. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, шо працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем 
газопостачання України”.Газопостачання ДБН В2.5-20-2001: “Про об’єкти підвищеної небезпеки та 
прийнятих до них відповідних нормативно-правових актів” НПАОП 0.00-4.12-05: інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №52 від 15.11.2020р.') виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”: Рарук В.А. 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 України”.Газопостачання ЛБН В2.5-20-2001: “Про об’єкти підвищеної небезпеки та 
прийнятих до них відповідних нормативно-правових актів” НПАОП 0.00-4.12-05: інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №52 від 15.11.2020р.') виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”: Юрчак О.М. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, шо працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем 
газопостачання України”.Газопостачання ЛБН В2.5-20-2001: “Про об’єкти підвищеної небезпеки та 
прийнятих до них відповідних нормативно-правових актів” НПАОП 0.00-4.12-05: інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №52 від 15.11.2020р.') виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”:
______ Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, що декларується мають відповідну
кваліфікацію: Візничак М.Й. (посвідчення №01/019а від 03.11.2020 рЛ отримав професію газорізальника 
1 розряду у ТОВ “Західноукраїнський навчальний центр СПЕЦІАЛІСТ” м. Львів: Кириченко В.Ю. 
(посвідчення № 09/057-18 від 20.09.2018р.') отримав професію газорізальника 1 розряду у ТОВ “Захі
дноукраїнський навчальний центр СПЕЦІАЛІСТ” м. Львів: Когут Р.Я. (посвідчення №548 від 
01.01.1988р.') отримав професію газорізальника 2 розряду у “Міністерство будівництва навчальний центр 
«Навчальний пункт»”: Лазор В.О. (посвідчення №325 від 09.07.1991р.') отримав професію газорізальника



розряду у “Ужгородський завод газотранспортних турбоустановок »”м. Ужгород: Рарук В.А. (посвідче
ння №0624 від 02.02.1915р.) отримав професію газорізальника 3 розряду у ТОВ “УК СПЕКТР” м. Дні
про: Юрчак О.М. (посвідчення №02/020-12 від 27.04.1912р.) отримав професію газорізальника 2 розряду 
у КП Львівської обласної рани «Львівський науковй центр підготовки та підвищення кваліфікації робіт з
пілвиїпеною небезпекою» м.Львів:______ Наказом № 3 від 09.01.2020 р. затверджено перелік діючих на
підприємстві інструкцій з охорони прапі на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № З 
від 09.01.2020 р. введено в дію інструкції з охорони праці № 13 при виконанні вантажно-розвантажу
вальних робіт: № 12 з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів (з киснем, ацетиле
ном і зрідженими газами): № 11 для електрогазозварника (газорізальника)._____________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______ Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів частоти та переносних 
світильників:
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
________ Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують: редуктор пропановий
моделі БПО-5ДМ. зав. № 008.00.2. р.в. Україна: редуктор кисневий моделі БКО 50ДМ. зав. №006.00.1. 
2018 р.в. Україна: різак ручної кисневої різки моделі Р1 Донмет 142 У. зав. № 308.001-142.00.000-05 
СТ.2019 р.в. Украї
на._________________________________________________________________________________

експлуатаційна документація

Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних доку
ментів. 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, спецвзут-
тям. захисними касками, рукавицями тощо)._______________________________________________________

засобів індивідуального захисту

Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони праці, 
шо 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, устаткован
ня 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. № 1262: 
“Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 
26.01.2005р: НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони прапі”: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 “Поря
док опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, шо діють на під
приємстві”: 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 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 си
стем газопостачання”: НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання": НПАОП 0.00-1.8і- ';8 
“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 пра-



У ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними та наочни
ми 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, ін
структажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань 
з питань охорони праці.

бази, навчально-методичної забезпечення)

О.В. Тульчінська 
(ініциали та призвище)

Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці а іс>п ~,7с> 2рб/р. № У

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.

(Нормативно-правової

у і с і с і ш а\ (підпис)
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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. 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, оГПсе@ауте.иа___________________
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;

____________ Л ь в ів сь к а  обл.. м. Львів, вул. Навроцького. 1______________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но відшкодування наслідків можливої шкоди Прат “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС”. 1 рік, договір №
17315-14 від 10.11.2020 р._______________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 05.02.2021 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:______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

вантажопідіймальні крани:_____________________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

кран типу мостовий електричний 16/3.2-5К т., зав. № 102023. 1991 р.в.. СРСР:

О С А М ?

\

кран типу мостовий електричний 16/3.2-5К т.. зав. № 101777. 1991 р.в.. СРСР:



типу мостовий електричний 16/3.2-5К т.. зав. № 901400. 1989 р.в.. “ СРСР:
.я типу мостовий електричний 5 т.. зав. № 11971. 1968 р.в.. СРСР 

і̂ ан типу козловий електричний 12.5-32 т.. зав. № 7. 1984 р.в.. СРСР: 
кран типу козловий електричний 12.5-32 т.. зав. № 101. 1985 р.в.. СРСР:
посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива: балони з пропан-бутаном 2019 р.в.. Україна. 6 од.: балони з
киснем 1990 р.в.. СРСР. 8 од.______________________________________________

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: 23________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Львів. вул. Навроцького. буд. 1 (договір оре
нди № 34: 35: 36: 37: 38: 39: від 01.01.202 р. та №46 від 01.10.2020р.Укладений з ПАТ “Львівметал”). ви
робничі приміщення за адресою: Львівська обл. м.Львів. вул. Навроцького. буд. 1_______________________

Інші відомості
 Директор ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” Тульчінська О.В. пройшла навчання із “Загальних питань з
охорони праці” у ЯП “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 рЛ.

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

 На підприємстві наказом № 2 від 13.06.2019 р. створена комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці. Голова комісії-заступник директора у Львівському регіоні Шведа І.В. та члени ко
місії: начальник складу Криворучко Т.А.. уповноважена особа від колективу Крет Б.М.. інженер з охорони 
праці Барабаш В.В., 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”. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації ван
тажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” (протокол №20 від 
21.04.2020р.') видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”.
 Голова комісії- заступник директора у Львівському регіоні Шведа І.В. (IV група з електробезпеки.
до 1000 В) та члени комісії: Начальник складу Криворучко Т.А. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), 
уповноважена особа від колективу Крет Б.М. (III група з електробезпеки, до 1000 В), інженер з охорони 
праці Барабаш В.В. (III група з електробезпеки, до 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21
98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. Правила технічної експлуатації елек
троустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” (протокол №16 
від 21.04.2020р.') видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”.
 Наказом № 9 від 14.06.2019 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуата
цію електрогосподарства по м. Львів, за збереження та справність електроінструменту начальника складу 
Криворучко Т.А. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), у разі її відсутності обов’язки покласти на За
ступника директора у Львівському регіоні Шведа І.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройш
ли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Пра
вила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної 
безпеки в Україні” і перевірку знань (протокол №16 від 21.04.2020р.') видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”:
 Наказ № 8 від 15.06.2019 р. Призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію.
зберігання посудин, що працюють під тиском, начальника складу Криворучко Т.А.. на час його відсутнос
ті заступника директора у Львівському регіоні Шведа І.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” (протокол №20 від 21.04.2020р.') видані комісією ТОВ 
“АВ МЕТАЛ ГРУП”:
 Наказом № 12 від 18.06.2019 р. призначено відповідальних: (
- з нагляду за утриманням в справному стані та безпечним проведенням робіт вантажопідіймальними 
кранами-заступника директора з технічних питань Кравченка С.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В), у разі його відсутності обов’язки покласти на керівника ТВРРМ Статівку П.В. (IV група з електробез
пеки. до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час екс-



.гації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” комісією
/зжпраці (протокол № 52-18 від 23.08.2018 р.) після навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”. комісією 

оловного управління Держпрапі у Київській області (протокол № 81-731-19 від 26.07.2019 р.) після на
вчання у ТОВ НВЦ “Професійна безпека”; НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації елект
роустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ 
А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” комісією Головного управління Держпраці у Дніп
ропетровській області (протокол № 81-17 від 13.12.2017 р.), НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт” (витяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 р.) після навчання 
у ДП “Придніпровський ЕТЦ”:
- за утримання у справному стані кранів начальника складу Криворучко Т.А. (IV група з електробезпеки, 
до 1000 В), на час його відсутності заступник директора у Львівському регіоні Шведа І.В. (ІУгрупа з еле
ктробезпеки. до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, НПА
ОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної екс
плуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.00.-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (протокол 
№20 від 21.04.2020р., протокол №16 від 21.04.2020р) видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”::
- за безпечне проведення робіт кранами начальника складу Криворучко Т.А. (IV група з електробезпеки, 
до 1000 В-), у разі його відсутності обов’язки покласти на заступника директора у Львівському регіоні 
Шведа І.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірки знань НПАОП 0.00-1.80-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і від
повідного обладнання”. НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок спожи
вачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.00.-2014 “Правила 
пожежної безпеки в Україні” НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт” (протокол №20 від 21.04.2020р.. протокол №16 від 21.04.2020р) видані комісі
єю ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”_____________________________________________________________________

наявність служби охорони праці,
 Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Відпові
дальним за о х о р о н у  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 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних ро
біт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 82-17 від 
21.12.2017 р.~). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
еранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, 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 спо
живачів”, “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила 
пожежної безпеки в Україні’ївитяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 р.) і перевірку знань комісією Го
ловного управління Держпраці у Дніпропетровській області._______________________________
 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 пе
ревірки знань з питань охорони праці”. Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, 
що декларується пройшли перевірку знань з питань охорони праці:____________________________________
- газорізальникники Візничак М.Й. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки 
систем газопостачання України”.Газопостачання ДБН В2.5-20-2001: “Про об’єкти підвищеної небезпеки 
та прийнятих до них відповідних нормативно-правових актів” НПАОП 0.00-4.12-05: інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол № 019а від 03.11.2020р.') виданий комісією ТОВ ЗуНЦ 
“СПЕЦІАЛІСТ”: Кириченко В.Ю. 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 України”.Газопостачання ДБН В2.5-20-2001: “Про об’єкти підвищеної небезпеки 
та прийнятих до них відповідних нормативно-правових актів” НПАОП 0.00-4.12-05: інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №52 від 15.11.2020р.') виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”: Когут Р.Я. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці п|д час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем 
газопостачання України”. Газопостачання ЛБН В2.5-20-2001: “Про об’єкти підвищеної небезпеки та 
прийнятих до них відповідних нормативно-правових актів” НПАОП 0.00-4.12-05; інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №52 від 15.11.2020р.~) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”; Лазор В.О. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час



луатації обладнання, що працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем
опостачання України”,Газопостачання ЛБН В2.5-20-2001: “Про об’єкти підвищеної небезпеки та 

рийнятих до них відповідних нормативно-правових актів” НПАОП 0.00-4.12-05: інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №52 від 15.11.2020р.') виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”: Рарук В.А. 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 України”.Газопостачання ДБН В2.5-20-2001: “Про об’єкти підвищеної небезпеки та 
прийнятих до них відповідних нормативно-правових актів” НПАОП 0.00-4.12-05: інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №52 від 15.11.2020р.') виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”: Юрчак О.М. 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 України”.Газопостачання ДБН В2.5-20-2001: “Про об’єкти підвищеної небезпеки та 
прийнятих до них відповідних нормативно-правових актів” НПАОП 0.00-4.12-05: інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №52 від 15.11.2020р.') виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”:
- машиністи крана Вариниця Б.В.. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”. 
“Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” НПАОП 0.00-1.15-07 інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт, (протокол №51 від 14.11.2020р.') видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”: Влодик П.В.. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 
0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”. “Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті” НПАОП 0.00-1.15-07 інструкцій з охорони праці у обсязі 
виконуваних робіт, (протокол №51 від 14.11.2020р.') видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Калитин 
М.В.. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 
“Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”. “Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті” НПАОП 0.00-1.15-07 інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт, 
(протокол №54 від 14.11.2020р.') видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Коваль М.М.. пройшов 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”. “Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті” НПАОП 0.00-1.15-07 інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт, (протокол №34 від 
18.05.2020р.') видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Лісовський Б.І.. пройшов перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт”. “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” 
НПАОП 0.00-1.15-07 інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт, (протокол №54 від 
14.11.2020р.') видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Папірник М.П.. пройшов перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт”. “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” 
НПАОП 0.00-1.15-07 інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт, (протокол №54 від 
23.11.2020р.) видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Романик В.В.. пройшов перевірку знань НПАОП 
0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”. “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” НПАОП 0.00-1.15
07 інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт, (протокол №32 від 08.05.2020р.) видані 
комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:
- стропальники Борщ А.С. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”. “ інструкцій з 
охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №33 від 18.05.2020р.) видані комісією ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”: Дацко О.І. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”. “ інструкцій з 
охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №41 від 17.08.2020р.) видані комісією ТОВ “АВ



.АЛ ГРУП”; Ковальчук М.Н. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони 
іпі під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

пляттняння”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
інструкцій з о х о р о н и  праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №53 від 20.11.2020р.) видані комісією 

ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Михайлюк М.Ю. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила 
о х о р о н и  праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила о х о р о н и  праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
“ інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт ( п р о т о к о л  №53 від 20.11.2020р.) видані комісією 
ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Тихий В.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
пбпяттняння”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
“ інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №33 від 18.05.2020р.) видані комісією 
ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Троценко Ю.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
пбттягтнячня”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила о х о р о н и  праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
“ інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №35 від 18.06.2020р.) видані комісією 
ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Харитон А.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила 
охорони пряні під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
“ інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №35 від 18.06.2020р.) видані комісією 
ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Юськів В.М. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
“ інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №31 від 08.05.2020р.) видані комісією 
ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:
 Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, що декларується мають відповідну
кваліфікацію:_____________________________________________________________________________________
Візничак М.Й. (посвідчення №01/019а від 03.11.2020 р.) отримав професію газорізальника 1 розряду у 
ТОВ “Західноукраїнський навчальний центр СПЕЦІАЛІСТ” м. Львів: Кириченко В.Ю. (посвідчення № 
09/057-18 від 20.09.2018р.) отримав професію газорізальника 1 розряду у ТОВ “Західноукраїнський 
навчальний центр СПЕЦІАЛІСТ” м. Львів; Когут Р.Я. (посвідчення №548 від 01.01.1988р.) отримав 
професію газорізальника 2 розряду у “Міністерство будівництва навчальний центр «Навчальний пункт»”; 
Лазор В.О. (посвідчення №325 від 09.07.1991р.) отримав професію газорізальника 5 розряду у 
“Ужгородський завод газотранспортних турбоустановок »”м. Ужгород: Рарук В.А. (посвідчення №0624 
від 02.02.1915р.) отримав професію газорізальника 3 р о з р я д у  у  ТОВ “УК СПЕКТР” м. Дніпро; Юрчак 
О.М. (посвідчення №02/020-12 від 27.04.1912р.) отримав професію газорізальника 2 розряду у КП 
Львівської обласної ради «Львівський науковй центр підготовки та підвищення кваліфікації робіт з 
пігтвинтеною небезпекою» м.Львів; Вариниця Б.В. (посвідчення №0451 від 14.03.2016р.) отримав 
професію машиніста крану 4 р о з р я д у  у  ТОВ “УК СПЕКТР” м. Дніпро: Влодик П.В. (посвідчення №04
335/19 від 26.11.2013р.) отримав професію машиніста крану 3 розряду у ДП “Західний експертно- 
технічний центр” м. Львів: Калитин М.В. (посвідчення №999 від 07.04.2006р.) отримав професію 
машиніста крану 5 розряду у ТОВ “Львівський навчально-технологічний комбінат” м. Львів; Коваль 
М.М. (посвідчення №255 від 28.04.2007р.) отримав професію машиніста крану 4 розряду у ТОВ 
“Львівський навчально-технологічний комбінат” м. Львів: Лісовський Б.І. (посвідчення №04-153/11 від 
24.09.2013р.) отримав професію машиніста крану 4 р о з р я д у  у  ДП “Західний експертно-технічний центр” 
м. Львів: Папірник М.П. (посвідчення №07-02/01 від 02.07.2004р.) отримав професію машиніста крану 1 
розряду у  ПП “Львівський навчально-виробничий центр” м. Львів; Романик В.В. (посвідчення №05/008
05 від 03.06.2005р.) отримав професію машиніста крану 3 р о з р я д у  у  КП Львівської обласної ради 
«Львівський науковий центр підготовки та підвищення кваліфікації робіт з підвищеною небезпекою»; 
м. Львів: Борщ А.С. (посвідчення №1690 від 15.12.2006р.) отримав професію стропальника 3 розряду у 
ТОВ “Львівський навчально-технологічний комбінат” м. Львів; Дацко О.І. (посвідчення №66-09/19 від
11.06.2009р.) отримав професію стропальника 3 розряду у ТОВ “Львівський навчально-технологічний 
комбінат” м. Львів; Ковальчук М.Н. (посвідчення №07-28/03 від 28.07.2003р.) отримав професію 
стропальника 2 розряду у ТОВ “Львівський навчально-технологічний центр” м. Львів: Михайлюк М.Ю. 
(посвідчення №023751 від 15.12.2006р.) отримав професію стропальника 3 розряду у ДП «Днепровский 
учбово-курсовий комбінат “Монолит» м. Д н і п р о : Тихий В.В. (посвідчення №07-28/06 від 28.07.2003р.) 
отримав професію стропальника 2 р о з р я д у  у  ТОВ “Львівський навчально-технологічний центр” м. Львів; 
Троценко Ю.В. (посвідчення №94-12/6 від 30.08.2012р.) отримав професію стропальника 3 розряду у



/ “Львівський навчально-технологічний комбінат” м. Львів: Харитон А.В. (посвідчення №01621 від
.09.2016р.') отримав професію стропальника 2 розряду у ТОВ “УК СПЕКТР” м. Дніпро: Юськів В.М. 

лосвідчення №66-09/2 від 11.06.2009р.~) отримав професію стропальника 3 розряду у ТОВ “Львівський 
навчально-технологічний комбінат” м. Львів:
 Наказом № 3 від 09.01.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 3 від 09.01.2020 р. введено в дію 
інструкції з охорони праці № 5 для стропальника: № 4 для машиністу крана: № 13 при виконанні вантаж
но-розвантажувальних робіт: № 12 з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів (з кис
нем. ацетиленом і зрідженими газами): № 11 для електрогазозварника (газорізальника)._________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційна документація,

 Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- паспорти, керівництва з експлуатації:_______ ._____________________________________________________
- журнал обліку обладнання:______________________________________________________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів:____________________________________________________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв:_______________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари:
- вахтовий журнал машиністів кранів:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
________ Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують: редуктор пропановий мо
делі БПО-5ДМ. зав. № 008.00.2. р.в. Україна: редуктор кисневий моделі БКО 50ДМ. зав. №006.00.1. 2018 
р.в. Україна: різак ручної кисневої різки моделі Донмет 142У. зав. №308.001-142.00.000-05 €Т. 2019 р.в. 
Україна.
__________ Електротехнічною лабораторією ТОВ “Електрощит” проведенні вимірювання опору
розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування крану, перевірка ізоляттії
обмоток електродвигунів, кабелів:
-кран типу мостовий в/п 16.2/3.2-5К т. зав. № 102023 (протокол від 02.11.2020р.):

- кран типу мостовий в/п 16.2/3.2-5К т. зав. № 901400 (протокол від 02.11.2020р.):
- кран типу мостовий в/п 16.2/3.2-5К т. зав. № 101777 (протокол від 02.11.2020р.):
- кран типу мостовий в/п 5 т. зав. № 11971 (протокол від 02.11.2020р.):
- кран типу козловий в/п 12.5-32 т. зав. № 101 (протокол від 02.11.2020р.):
- кран типу козловий в/п 12.5-32 т. зав. № 7 (протокол від 02.11.2020р.).
____________ Устаткування, що декларується згідно “Порядку проведення огляду, випробування та експе
ртного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” 
(пост. КМУ від 26.05.2004р. №687) та НПАОП “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопі
діймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” пройти по
- кран типу мостовий в/п 16.2/3.2-5К т. зав. № 102023. проведено 22.05.2019р. технічне діагностування 
експертами ТОВ «Захід-техносервіс». 12.05.2019р. позачерговий технічний огляд експертами ТОВ “На
уко во-виробнича Фірма «ЗОНД»:
- кран типу мостовий в/п 16.2/3.2-5К т. зав. № 901400. проведено 22.05.2019р. технічне діагностування 
експертами ТОВ «Захід-техносервіс», 09.08.19р. позачерговий технічний огляд експертами ТОВ “Науко
во-виробнича Фірма «ЗОНД»:
- кран типу мостовий в/п 16.2/3.2-5К т. зав. № 101777. проведено 23.07.2019р. технічне діагностування 
експертами ТОВ «Захід-техносервіс». 06.08.2019р. позачерговий технічний огляд експертами ТОВ “На
уково-виробнича Фірма «ЗОНД»:
- кран типу мостовий в/п 5 т зав. № 11971. проведено 25.03.2019р. технічне діагностування експертами 
ТОВ «Захід-техносервіс». 04.04.2019р. позачерговий технічний огляд експертами ТОВ “Науково- 
виробнича Фірма «ЗОНД»:
- кран типу козловий в/п 12.5-32т. зав. № 101. проведено 25.03.2019р. технічне діагностування експерта
ми ТОВ «Захід-техносервіс». 04.04.2019р. позачерговий технічний огляд експертами ТОВ “Науково- 
виробнича Фірма «ЗОНЛ»”:
- кран типу козловий в/п 12.5-32 т. зав. № 7. проведено 08.05.2020р. технічне діагностування експертами 
ТОВ «Захід-техносервіс». 30.07.2019р. позачерговий технічний огляд експертами ТОВ “Науково- 
виробнича Фірма «ЗОНЛ»”:

Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів здійснює КП “ГАЛКРАН” (дозвіл №865.13.30. 
діє до 18.08.2023р.. виданий Головним управління Держпраці у Львівській області) на технічне 
обслуговування вантажопідіймальних кранів.



Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів 
ндивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних доку

ментів. 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, спеивзут- 
тям. захисними касками, рукавицями тощо).

засобів індивідуального захисту 
Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони праці, 
шо 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, устаткован
ня 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. № 1262: 
“Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 
26.01,2005р: 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 праці”:
НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”: НПАОП 0.00-6.03-93 “Поря
док опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, шо діють на під
приємстві”: 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 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 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, шо 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 пра- 
ИІ

У ТОВ “АВ 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 консультаиійщваашвників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки

чної бази, навчально-методичної забезпечення)

О.В. Тульчінська 
(ініциали та призвище)

Ю о і  202ІР. "

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці Л ?  20^ф . №

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.

знань з питань охорони 
(Нормативно-правової •

У
' [ л ц  л  АЛА4ІЛМ. 

(підпис)
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ДЕКЛАРАЦІЯ 
Відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

С <!<?4

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

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 49000. Дніпропетровська обл., м. Дніпро, в у л . ІІІплом-Алейхема. будинок 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. оШ се@ауте.иа___________________
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;

_________Львівська обл.. м. Львів, вул. Навроцького. будинок 1___________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но 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 18.01.21 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:___________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, 
посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що с єм
ностями для газового моторного палива;______________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
ресивер К етега Р 500.11.01 2015 р.: № 542627; 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:2_______________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Львів. вул. Навроцького. буд. 1 (договір
оренди (договір оренди № 34: 35: 36: 37: 38: 39: від 01.01.202 р. та №46 від 01.10.2020р.Укладений з ПАТ 
“Львівметал”). виробничі приміщення за адресою: Львівська обл. м.Львів. вул. Навроцького. буд. 1

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 05.03.2020 р. за № 41 (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.).

На підприємстві наказом № 2 від 13.06.2019 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці. Голова комісії-заступник директора у Львівському регіоні Шведа І.В. та члени комісії: на
чальник складу Криворучко Т.А.. уповноважена особа від колективу Крет Б.М.. інженер з охорони праці 
Барабаш В.В.. які пройшли перевірку знань загального курсу з охорони праці. НПАОП 0.00-1.76-15 
“Правила безпеки систем газопостачання” (протокол №20 від 21.04.2020р.). НПАОП 0.00-1.81-18 “Прави
ла охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском’ї  протокол №20 від 
21.04.2020р .) видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

Голова комісії- заступник директора у Львівському регіоні Шведа І.В. (III група з електробезпеки, до 
1000 В) та члени комісії: начальник складу Криворучко Т.А. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 
В), уповноважена особа від колективу Крет Б.М. (III група з електробезпеки, до 1000 В), інженер з 
охорони праці Барабаш В.В. (III група з електробезпеки, до 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП
40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлу
атації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” комісі
єю Держпраці після проходження навчання у Львівській філії ДП “ ін с т и т у т у  підготовки кадрів промисло
вості”.

Наказом № 9 від 14.06.2019 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства по м. Львів, за збереження та справність електроінструменту начальника складу 
Криворучко Т.А. (IV група з електробезпеки, до 1000 В). у разі її відсутності обов’язки покласти на За
ступника директора у Львівському регіоні Шведа І.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які про
йшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожеж
ної безпеки в Україні” і перевірку знань (протокол №16 від 21.04.2020р.) видані комісією ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”:

Наказ № 8 від 15.06.2019 р. Призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, 
зберігання посудин, що працюють під тиском, начальника складу Криворучко Т.А.. на час його відсут
ності заступника директора у Львівському регіоні Шведа І.В.. які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00
1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском”. НПАОП 0.00
1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (протокол №20 від 21.04.2020р.) видані комісією ТОВ 
“АВ МЕТАЛ ГРУП”:
Наказом №8 від 14.06.2019 р. призначено відповідальних:
- за справний стан і безпечну експлуатацією обладнання, шо працює під тиском (ресивера), який 
встановлений і працює у комплекті з компресором на складі Львівської філії начальника складу Кривору
чко Т.А. (IV група з електробезпеки, до 1000В). яка пройшла перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, 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” 
комісією Головного управління Держпраці у Львіській області (протокол № 533-20 від 21.07.2020 р.. № 
16-07-20/4 від 16.07.2020 р.) після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”: комісією Головно
го управління Держпраці у Львівській області (протокол № 533-20 від 21.07.2020) після навчання у ТОВ 
“Навчально-виробничий комплекс”:
- у разі відсутності начальника складу Криворучко Т.А. її обов'язки покладено на заступника директора у 
Львівському регіоні Шведа І.В. (IV група з електробезпеки, до 1000В). який пройшов перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожеж
ної безпеки в Україні” комісією Головного управління Держпраці у Львіській області (протокол № 533-20 
від 21.07.2020 р.. № 16-07-20/4 від 16.07.2020 р.) після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий 
комплекс”: комісією Головного управління Держпраці у Львівській області (протокол № 533-20 від 
21.07.2020) після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”:________________________________

(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. Відповід
альним за охорону праці призначений заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В). який пройшов навчання у ЛП “Придніпровський ЕТЦ” із Загальних питань з 
охорони праці. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 105
20 від 23.12.2020 р.). НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо 
працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020 р.) і перевірку знань комісією Держпраці: НПАОП
40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлу
атації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні”(витяг 
з протоколу № 105-20 від 23.12.2020 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 пере
вірки знань з питань охорони праці” . Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, що 
декларується пройшли перевірку знань з питань охорони праці:_______________________________________
- оператор атоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок Хвесько Андрій Олексійович 
(II 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”, (протоколи 
№9 від 21.05.2020р. №39 від 21.05.2020р) видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”.
- оператор атоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок Хвесько Максим Олексійович. 
(II 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”, (протоколи 
№9 від 21.05.2020р. №39 від 21.05.2020р.) видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”.
 Наказом № 20 від 30.07.2019 р.. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом №20 від 30.07.2019 р. введено в дію ін
струкцію з охорони праці №33 піл час роботи компресорної
установки.__________________________________________

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 під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском”: ресивер Кешега Р 500.11.01 2015 р. № 542627 виробник Білорусь: 
Ресивер.

Технічне обслуговування обладнання, що працює під тиском здійснює ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ
НОЮ ВІПОВІДАЛЬНІСТЮ “Аіг Сотргезвог” (дозвіл № 831.15.15. діє до 16.05.2025р.). виданий Голо
вним управління Держпраці у Львівській області) на технічне обслуговування обладнання, що працює під 
тиском на технічне обслуговування обладнання, що працює під тиском, договір № 51/11 від 23.11.2020 р.

Наказом № 14 від 19.06.2019 р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних доку
ментів. 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, спецвзут- 
тям. захисними касками, рукавицями тощо).___________________________________________________



засобів індивідуального захисту

Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони пра
ці. шо 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: Техні
чний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”, затверджений Постановою КМУ від 
25.11.2009 р. № 1262: “Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Д ержнагляд охорон - 
праці України № 15 від 26.01.2005 р: НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони пра- 
ці”:НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з пи
тань 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, шо 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 
праці.

У ТОВ “АВ 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
знань з питань охорони праці.____________________________________________________________________

бази, навчально-методичної забезпечення)

О.В. Тульчінська 
(ініциали та призвище)

у територіальному органі

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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„ Я / -  С^ОрС <~Р ч'Л -/  ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази

вимогам законодавства з питань 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  “АВ 
М Е Т А Л  Г Р У П ”__________________________________________________________________________________

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 49000. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, в у л . ІІІолом-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. оГПсе@ауте.иа____________________
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;

_____________________ Чернігівська обл.. м. Чернігів, вул. Михайло-Коцюбинське шосе. 2.______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но 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 29.01.2021 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

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. Шолом-Алейхема. буд. 5 (д о г о 
в і р  оренди № АИ-0108 від 01.08.2016 р. Укладений з ТОВ “АВ інвест груп”), виробничі приміщення за 
адресою: Чернігівська обл.. м. Чернігів, вул. Михайло-Коцюбинське шосе. 2.

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 №41 від 05.03.2020 року “Про внесення змін до наказу від 15.05.2017 р. за № 65”. (протокол 
№ 105-20 від 23.12.2020р.).__________________________________________________________

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

 На підприємстві наказом № 20П  від 12.08.2016 р. створена комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці. Голова комісії - заступник директора по Чернігівському регіону Мурашко Д.В.. та 
члени комісії - завідуючий складом Цикал Ю.І.. інженер з охорони праці- Лапенко В.М. . пройшли пере
вірку знань Загального курсу з охорони праці. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час ван
тажно-розвантажувальних робіт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”. 
НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підійма
льних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час екс
плуатації обладнання, шо працює під тиском в ”ОКП “ОУКК ЖКГ” комісією управління Держпраці у Ки
ївській області (витяг з протоколу № 868-20 від 20.10.2020 р.). пройшли перевірку знань НПАОП 40.1
1.01-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, (витяг з протоколу № 868-20 від
20.10.2020 р.) комісією управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ОКП 
“ОУКК ЖКГ.
_________ Наказ №10 від 03.12.2020 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуа
тацію електрогосподарства по м. Чернігову, за збереження та справність електроінструменту завідуючого 
складом по Чернігівському регіону Цикал Ю.І. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000В). у разі йо
го відсутності обов'язки покласти на заступника директора по Чернігівському регіону Мурашко Д.В. 
(IV група з електробезпеки, до та понад 1000В). які пройшли навчання ТОВ “Навчально-виробничий 
комплекс” “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуа
тації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” у ОКП 
“ОУКК ЖКГ” і перевірку знань комісією управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 
868-20 від 20.10.2020 р.).

Наказ № 11 від 03.12.2020 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, 
зберігання посудин, що працюють під тиском завідуючого Цикал Ю.І. на час його відсутності заступни
ка по Чернігівському регіону Мурашко Л.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 Київській області після на
вчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” (витяг з протоколу №868-20 від 20.10.2020р.).

Наказом №9 від 03.12.2020 призначено відповідальних за безпеку під час виконання газополум’яних. 
зварювальних робіт завідуючого Цикал Ю.І. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) на час довготривалої 
відсутності (відпустки, відрядження, хвороби, тощо), покласти його обов’язки на заступника директора 
по Чернігівському регіону Мурашко Д.В. (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 тис
ком”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”. НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”. НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів”. НПАОП 40.1-1.07-01 “Правила експлуатації електрозахис- 
них засобів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”, які пройшли навчання у 
ОКП “ОУКК ЖКГ” і перевірку знань комісією управління Держпраці у Київській області (витяг з прото
колу № 868-20 від 20.10.2020 р.).



у Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Відпові
дальним 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 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних ро
біт”, НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 105-20 від 
23.12.2020р.). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони пра
ці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020р.) і пере
вірку знань комісією Держпраці: НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”, (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) і перевірку знань комісією Головного управ
ління Держпраці у Дніпропетровській області._______________________________

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації заявленого на аудит обладнання пройшли перевірку 
знань з питань охорони праці:
- електрогазозварник Котельников А.В. пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімуму 
(НАПБ А.01.001-2014) у НМЦ ЦЗ та БЖД Чернігівської області (протокол №16 від 28.02.2020р.). 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 ви
конуваних робіт (протокол №2 від 19.05.2020р) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

- електрогазозварник Кулебі І.В. пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімуму (НАПБ 
А.01.001-2014) у НМІІ ПЗ та БЖД Чернігівської області (протокол №16 від 28.02.2020р.). 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 (протокол №2 від 19.05.2020р) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

Робітники підприємства, які зайняті у виконанні заявлених на аудит робіт підвищеної небезпеки що де
кларується мають відповідну кваліфікацію:
- Котельников А.В. (посвідчення №96/2 від 12.12.2018 р.) отримав професію газорізальника (електрогазо
зварник) у  ДП учбово - курсовий комбінат корпорації “Укрбут” м. Чернігів”:
- Кулебі І.В. (посвідчення №06151 від 28.10.2014 р.) отримав професію газорізальника у ТОВ “УК СПЕ- 
КТОР” м. Дніпро”:

____________ Наказом № 2 від 15.01.2021 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з
охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 2 від 09.01.2020 р. введено 
в дію інструкції з охорони праці № 12 з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів (з
киснем, ацетиленом і зрідженими газами): № 3 для електрогазозварника (газорізальника)._______________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

 Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- паспорти, керівництва з експлуатації:_____________________________________________________________
- журнал обліку обладнання:_______________________________________________________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів:____________________________________________________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв:_______________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари:
- вахтовий журнал машиністів кранів:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.

________Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують:
- редуктор пропановий типу БПО -5ДМ. зав № Б06.005-008.00.000-2 ЗТ. 2020р.в. Україна;
- редуктор кисневий типу БКО -50ДМ. зав № Б05.005-006.00.000 ЗТ, 2020р.в. Україна:
- різак ручної кисневої різки типу РЗ “ДОНМЕНТ» 300 П зав. №ИА 2.006.0131-19, 2019 р.в.. Україна;
- інверторний зварювач типу ПСТ-161. зав.№ 06141. 2006 р.в.. Україна:
- балони із зрідженим газом (пропан-бутан) типу 3-50 ГОСТ 15860-84. 1993р.. Україна - Іод;
- балони із стисненим газом (кисень технічний) типу 50-150 У ГОСТ 949-73. 2019р.. Україна —  5од:



Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів

/ індивідуального захисту, шо надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних доку
ментів. 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, с п є ц в з у т - 

тям. захисними касками, рукавицями тощо).
засобів індивідуального захисту 

Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони праці, 
шо 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, устаткован
ня 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. № 1262: 
“Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 
26.01,2005р: 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 праці”: 
НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”: НПАОП 0.00-6.03-93 “Поря
док опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, шо діють на під
приємстві”: 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 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 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 пра
ЦІ,

У ТОВ “АВ 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 
знань з питань охорони праці.
(Нормативно-правової та м^^|№ >Щ )-технічної бази, навчально-методичної забезпечення)

_ О.В. Тульчінська 
(підпис) кПіЯВЛіішй шштит \̂ (ініциали та призвище)

УО О ь  202-4 ,
£ * т т

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці ^  /•* -

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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З *  ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності м атеріально-технічної бази  

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВАРИ СТВО  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІД П О ВІД А Л ЬН ІС ТЮ  “АВ  
М ЕТАЛ ГРУП ”________________________________________________________________________________

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. оШсе@ауше.иа___________________
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;

_________ Ч ернігівська обл.. м. Чернігів, вул. М ихайло-Коцюбинське шосе. 2.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но 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 29.01.2021 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:_______________________________________________ _

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

вантажопідіймальні крани: кран типу козловий електричний 12.5т.. зав. № 389. 1992 р.в.. країна вироб
ник Україна:______________________________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;



кран типу козловий спеціальний 12.5т.. зав. № 1127. 2007 р.в.. країна виробник Україна.: 
кран типу мостовий електричний однобалковий 3.2 т.. зав. № 0018. 1993 р.в.. країна виробник Україна: 

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є єм
ностями для газового моторного палива: Балони з пропан-бутаном -  1 од.. 2011р.. Україна:
 Балони з киснем -  5 од.. 1990 р.. СРСР.

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: 7________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

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 ТОВ “АВ інвест груп”), виробничі приміщення за 
адресою: Чернігівська обл.. м. Чернігів, вул. Михайло-Коцюбинське шосе. 2.

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 №41 від 05.03.2020 року “Про внесення змін до наказу від 15.05.2017 р. за № 65”. (протокол 
№ 105-20 від 23.12.2020р.).
 На підприємстві наказом № 20П  від 12.08.2016 р. створена комісія з перевірки знань працівників з
питань охорони праці. Голова комісії - заступник директора по Чернігівському регіону Мурашко Д.В.. та 
члени комісії - завідуючий складом Цикал Ю.І.. інженер з охорони праці- Лапенко В .М .. пройшли пере
вірку знань Загального курсу з охорони праці. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час ван
тажно-розвантажувальних робіт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”. 
НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підійма
льних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час екс
плуатації обладнання, що працює під тиском в ”ОКП “ОУКК ЖКГ” комісією управління Держпраці у Ки
ївській області (витяг з протоколу № 868-20 від 20.10.2020 р.). пройшли перевірку знань НПАОП 40.1
1.01-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, (витяг з протоколу № 868-20 від
20.10.2020 р.) комісією управління Держпраці у Київській області після проходження навчання у ОКП 
“ОУКК ЖКГ.
_________ Наказ №10 від 03.12.2020 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуа
тацію електрогосподарства по м. Чернігову, за збереження та справність електроінструменту завідуючого 
складом по Чернігівському регіону Цикал Ю.І. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000В). у разі йо
го відсутності обов'язки покласти на заступника директора по Чернігівському регіону Мурашко Д.В. 
(IV група з електробезпеки, до та понад 1000В). які пройшли навчання ТОВ “Навчально-виробничий 
комплекс” “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуа
тації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” у ОКП 
“ОУКК ЖКГ” і перевірку знань комісією управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 
868-20 від 20.10.2020 р.).

Наказ № 11 від 03.12.2020 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, 
зберігання посудин, що працюють під тиском завідуючого Цикал Ю.І. на час його відсутності заступни
ка по Чернігівському регіону Мурашко 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 Київській області після на
вчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” (витяг з протоколу №868-20 від 20.10.2020р.).

Наказом №12 від 03.12.2020 р. призначено відповідальних:
- з нагляду за утриманням в справному стані та безпечним проведенням робіт вантажопідіймальними 
кранами заступника директора з технічних питань Кравченко С.В. (IV група з електробезпеки, до 1000В). 
у разі його відсутності обов'язки покласти на керівника ТВРРМ Статівку П.В. (IV група з електробезпе
ки. до 1000В). які пройтттли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час екс
плуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” комісією 
Держпраці (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) після навчання у ДП “Придніпровській ЕТЦ” 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ( п р о т о к о л  №81-731-19 від 
26.07.2019р.) після навчання у ТОВ НВЦ “Професійна безпека”:



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” 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 105-20 від 
23.12.2020р.). НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” 
(витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) після навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”;
- за утримання у справному стані кранів завідуючого складом Цикал Ю.І. (IV група з електробезпеки, до 
1000В). на час його відсутності заступник дирктора по Чернігівькому регіону Мурашко Д.В. ( IV група з 
електробезпеки, до 1000В), які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” ко
місією Держпраці (протокол №868-20 від 20.10.2020р.) після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий 
комплекс” комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол №868-20 від 
20.10.2020р.) після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”: 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” комісією 
Головного управління Держпраці у Київській області (протокол №868-20 від 20.10.2020р.. після навчання 
у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”, комісією Головного управління Держпраці у Київській обла
сті (протокол №868-20 від 20.10.2020р.. №16-07-20/4 від 16.07.2020р.) після навчання у ТОВ “Навчально- 
виробничий комплекс”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт” комісією Держпраці (протокол №868-20 від 20.10.2020 р.) після навчання у 
ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”, комісією ТОВ “Навчально-виробничий комплекс” (протокол 
№868-20 від 20.10.2020 р.):
- за безпечне проведення робіт кранами завідуючого складом Цикал Ю.І. (IV група з електробезпеки, до 
1000В). у разі його відсутності обов’язки покласти назаступника директора по Чернігівському регіону 
Мурашко Д.В. ( IV група з електробезпеки, до 1000В). які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і від
повідного обладнання” комісією Держпраці (протокол №868-20 від 20.10.2020) після навчання у ТОВ 
“Навчально-виробничий комплекс”; перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуата
ції електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ 
А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” комісією Головного управління Держпраці у Київ
ській області (протокол №868-20 від 20.10.2020р.. після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий ком
плекс”; комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол №№868-20 від 
20.10.2020р.. після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”: НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” комісією Держпраці (протокол № 8680-20 від 
20.10.20) після навчання у ТОВ “Навчально-виробничий комплекс”.
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охоро

ни праці та промислової безпеки,

 Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Відпові
дальним 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 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних ро
біт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 105-20 від 
23.12.2020р.). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
еранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020р.) і перевір
ку знань комісією Держпраці: НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”, (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) і перевірку знань комісією Головного управ
ління Держпраці у Дніпропетровській області._______________________________

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації заявленого на аудит обладнання пройшли перевірку 
знань з питань охорони праці:

- електрогазозварник Котельников А.В. пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімуму 
(НАПБ А.01.001-2014) у НМЦ ЦЗ та БЖД Чернігівської області (протокол №16 від 28.02.2020р.). 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 ви
конуваних робіт (протокол №2 від 19.05.2020р) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП'



- електрогазозварник Кулебі І.В. пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімуму (НАПБ
А.01.001-2014) у НМЦ ЦЗ та БЖД Чернігівської області (протокол №16 від 28.02.2020р.). 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 (протокол №2 від 19.05.2020р) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

- машиніст крана Геращенко В.В. ( II група з електробезпеки), п р о й ш о в  перевірку знань НПАОП 0.00
1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристро
їв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 
“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації елект
роустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні”. “Правила улаш
тування електроустановок” (протоколи №1 від 19.05.2020р. видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

- машиніст крана Нестеренко Г.Г. ( II група з електробезпеки), пройшов перевірку знань НПАОП 0.00
1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристро
їв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 
“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації елект
роустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні”. “Правила улаш
тування електроустановок” (протоколи №1 від 19.05.2020р. видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

- стропальник Зубок С.А. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПА
ОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкцій з охо
рони праці у обсязі виконуваних робіт (№ від 19.05.20 видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

- стропальник Кулебі І.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПА
ОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкцій з охо
рони праці у обсязі виконуваних робіт (№ від 19.05.20 видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

- стропальник Нестеренко Г.Г. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони прапі 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкцій з 
охорони праці у обсязі виконуваних робіт (№ від 19.05.20 видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

- стропальник Котельников А.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних п р и с т р о ї в  і відповідного обладнання”. 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкцій з 
охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протоколи №13/8 від 26.02.2018р. №1 від 19.05.2020р.) видані 
комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, що декларується мають відповідну квалі
фікацію:
- Котельников А.В. (посвідчення №96/2 від 12.12.2018 р.) отримав професію газорізальника (електрогазо
зварник) у ДП учбово - курсовий комбінат корпорації “Укрбут” м. Чернігів”:
- Кулебі І.В. (посвідчення №06151 від 28.10.2014 р.) отримав професію газорізальника у ТОВ “УК СПЕ- 
КТОР” м. Д н іп р о ” :

- Геращенко В.В. (посвідчення №99116 від 12.07.1989р.) отримав професію машиніст крана Чернігівсь
кий УКК м. Чернігів”:
- Нестеренко Г.Г. (посвідчення №0448 від 14.03.2016р.) отримав професію машиніст крану (кранівник) у 
ТОВ “УК СПЕКТОР” м. Д н і п р о ” :

- Зубок С.А. (посвідчення №12 від 13.12.2017 р.) отримав професію стропальник у обласному навчально- 
курсовому комбінаті м. Чернігів”:
- Кулебі І.В. (посвідчення №08027 від 25.12.2014 р.) отримав професію стропальника у ТОВ “УК СПЕК
ТОР” м. Дніпро”:
- Нестеренко Г.Г. (посвідчення №41/2 від 24.12.2010 р.) отримав професію стропальник у ДП учбово - 
курсовий комбінат корпорації “Укрбут” м. Чернігів”:



- Котельников А.В. (посвідчення №13/8 від 26.12.2018 р.) отримав професію стропальника у ДП учбово -
курсовий комбінат корпорації “Укрбут” м. Чернігів”:

____________ Наказом № 13 від 15.01.2021 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з
охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 13 від 15.01.2020 р. введе
но в дію інструкції з охорони праці № 2 для стропальника: № 11 для машиніста крана: № 5 при виконанні 
вантажно-розвантажувальних робіт; № 12 з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів
(з киснем, ацетиленом і зрідженими газами): № 3 для електрогазозварника (газорізальника)._____________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

 Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- паспорти, керівництва з експлуатації:_____________________________________________________________
- журнал обліку обладнання:_________ ____________________________________________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів:____________________________________________________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв:_______________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари:
- вахтовий журнал машиністів кранів;
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
 Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують: редуктор пропановий типу
БПО -5ДМ. зав № Б06.005-008.00.000-2 ЗТ. 2020р.в. Україна:
- редуктор кисневий типу БКО -50ДМ. зав № Б05.005-006.00.000 ЗТ. 2020р.в. Україна:
- різак ручної кисневої різки типу РЗ “ДОНМЕНТ» 300 П зав. №ЦА 2.006.0131-19. 2019 р.в.. Укряїня;
- інверторний зварювач типу ПСТ-161, зав.№ 06141. 2006 р.в.. Україна:

Відповідно до вимог “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” електротехніч
ною лабораторією ТОВ “НВФ “ КРАНСПЕПСЕРВІС проведенні вимірювання опору розтікяння на осно
вних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування крану, перевірка ізоляції обмоток електрод
вигунів. кабелів:
- кран типу козловий спеціальний ККС-12.5-32. зав. №1127 (протокол №31573209-09-01-194.20Д від 
20.01.2021р.. №31573209-09-01-194.20Д від 21.01.202ІР ):
- кран типу мостовий однобалковий електричний в/п 3.2 т.. зав. № 0018 (протокол №31573209-09-01- 
195.20Д від 24.12.2020р.. №31573209-09-01-195.20Д від 24.12.2020р.).
- кран типу мостовий в/п 12.5т.. зав. № 389 (протокол №31573209-09-01-195.20Д від 19.04.2019р.. 
№31573209-09-01-195.20Д від 19.04.2019р.)

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатяттії ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” та Порядку проведення огля
ду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткуван
ня підвищеної небезпеки (Постанова КМУ від 26.05.2004р. №687):
- кран типу козловий спеціальний ККС-12.5-32. зав. №1127 проведено 21.01.2021 р. технічне діагносту
вання експертами ТОВ “НВФ “ КРАНСПЕПСЕРВІС 21.01.2021р. позачерговий технічний огляд експер
тами ТОВ НТЦ експертизи об’єктів нафтогазової промисловості”:
- кран типу мостовий однобалковий електричний в/п 3.2 т.. зав. № 0018 проведено 24.12.2020 р. технічне 
діагностування експертами ТОВ “НВФ “ КРАНСПЕПСЕРВІС 24.12.2020р. позачерговий технічний огляд 
експертами ТОВ НТЦ експертизи об’єктів нафтогазової промисловості”:
- кран типу мостовий в/п 12.5т.. зав. № 389 проведено 19.04.2019 р. технічне діагностувяння експертами 
ТОВ “НВФ “ КРАНСПЕПСЕРВІС 19.04.2019р. позачерговий технічний огляд експертами ТОВ НТЦ екс
пертизи об’єктів нафтогазової промисловості”:

Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів ін
дивідуального 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, спецвзут- 
тям. захисними касками, рукавицями тощо).

засобів індивідуального захисту 
Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони праці, 
шо 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, устаткован
ня 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. № 1262: 
“Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 
26.01.2005р: 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 праці”: 
НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”: НПАОП 0.00-6.03-93 “Поря
док опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на під
приємстві”: 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 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 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 прапі 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 пра- 
МІ

У ТОВ “АВ 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 
знань з питань охорони праці.
(Нормативно-права^їіаматеріально-технічної бази, навчально-методичної забезпечення)

— О.В. Тульчінська
V (ініциали та призвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці ^  2 0 ^ 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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Відповідності матеріально-технічної бази  

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВАРИ СТВО  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІД П О ВІДА Л ЬН ІС ТЮ  “АВ  
М ЕТАЛ ГРУ П ”__________________________________________________________________________________

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 49000. Дніпропетровська обл., м. Дніпро, в у л . ІІІолом-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, оШсе@,ауте.иа____________________
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;

_______________________Луганська обл. м. Сєвєродонецьк. вул. Сметаніна, 2 Б.______________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но 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 05.02.2021 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:______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

вантажопідіймальні крани;
кран мостовий електричний однобалочний опорний (кран-балка з керуванням з підлоги) 5 т.. зав. № 65. 
1983 р.в.. СРСР. Установа УЛ 314/15 Луганська обл. м. Перевальськ;

та/або маш ин, механізм ів, устатковання підвищ еної небезпеки;



лан мостовий електричний однобалочний підвісний (кран-балка з керуваням з підлоги) 3.2 т.. зав. №
л3022. 1982 р.в.. “СРСР:
посудини, шо працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є ємностя
ми для газового моторного палива: балони з пропан-бутаном 2019 р.в.. Україна, 1 од.: балони з киснем
1996 р.в.. Україна, 3 од.______________________________________________

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: 4________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

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 ТОВ “АВ інвест груп”), виробничі приміщення за 
адресою: .Луганська обл. м. Сєвєродонепьк. вул. Сметаніна. 2 Б.

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 №41 від 05.03.2020 року “Про внесення змін до наказу від 15.05.2017 р. за № 65”. (протокол 
№ 105-20 від 23.12.2020р .).
 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 комі
сії: 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”. 
НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підійма
льних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони прапі під час екс
плуатації обладнання, що працює під тиском’Тпротокол № 105-20 від 23.12.2020р.) комісіями Держпраці 
після проходження навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”.
 Голова комісії-головний енергетик Масюк С.Ф. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) та
члени комісії: заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В), заступник директора з технічних питань Кравченко С.Г. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), 
пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.01-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок спо
живачів”, (витяг з протоколу №105-20 від 23.12.2020р.) комісією Держпраці після проходження навчан
ня у ДП “Придніпровський ЕТЦ” та комісією Управління Держпрапі у Лніпропетровській обл.
_________ Наказом № 9 від 01.02.2021 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуа
тацію електрогосподарства на складі оптової торгівлі №6 м. Сєвєродонецьк. за збереження та справність 
електроінструменту заступника директора по Сєвєродонецькому регіону Водяника С. П. (IV група з елек
тробезпеки. до 1000 В), у разі його відсутності обов’язки відповідальної особи за електрогосподарство 
покласти на працівника з кваліфікаційною групою IV до 1000В. яка його замішує згідно наказу, 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 пожеж
ної безпеки в Україні” і перевірку знань (протокол №6 від 11.01.2021р.) видані комісією ТОВ “АВ МЕ
ТАЛ ГРУП”:

Наказ № 4 від 01.02.2021 Призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, 
зберігання посудин, що працюють під тиском, заступника директора по Сєвєродонецькому регіону 
Водяника С. П.. на час довготривалої відсутності (відпустки, відрядження, хвороби, тощо), покласти його 
обов’язки на працівника, який його заміщує, 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” (протокол №7 від 11.01.2021р.) видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”:
 Наказом №1 від 15.01.2021 р. призначено відповідальних:
_______- з нагляду за утриманням в справному стані та безпечним проведенням робіт вантажопідіймаль
ними кранами заступника директора з технічних питань Кравченко С.В. (IV група з електробезпеки, до 
1000В). у разі його відсутності обов'язки покласти на керівника ТВРРМ Статівку П.В. (IV група з елект
робезпеки. до 1000В). які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” комісією



^жпраці (протокол 105-20 від 23.12.2020р.') після навчання у ДП “Придніпровській ЕТЦ” комісією Го
ловного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.;

'  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” 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 105-20 від 
23.12.2020р.). НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” 
(витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) після навчання у ДП “ П р и д н і п р о в с ь к и й  ЕТЦ”:
- за утримання у справному стані кранів заступника директора по Сєвєродонецькому регіону Водяника С. 
П (IV група з електробезпеки, до 1000 В), на час його відсутності начальника складу Коломійцева Б. В. 
(ІУгрупа з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охо
рони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного об
ладнання”. НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Пра
вила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.00.-2014 “Правила пожежної без
пеки в Україні” НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних ро
біт” (протокол №7 від 11.01.2021р.. протокол №6 від 11.01.2021р. протокол №8 від 11.01.2021р.. протокол 
№7 від 11.01.2021р) видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”;;
- за безпечне проведення робіт кранами начальника складу Коломійцева Б. В. (IV група з електробезпеки, 
до 1000 В), у разі його відсутності обов’язки покласти на заступника директора по Сєвєродонецькому ре
гіону Водяника С. П. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірки знань НПАОП 0.00
1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристро
їв і відповідного обладнання”. НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.00.-2014 “Пра
вила пожежної безпеки в Україні” НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт” (протокол №7 від 11.01.2021р.. протокол №6 від 11.01.2021р. протокол №8 від
11.01.2021р.. протокол №7 від 11.01.2021р) видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”

(прізвищ е, ім ’я т а  по батькові о с іб , які відповідаю ть за  дотрим ання вим ог законодавства з питань охорони прац і т а  п ром ислової безпеки,

 Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Відпові
дальним за охорону праці призначений заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання у ДП “ П р и д н іп р о в с ь к и й  ЕТЦ” із Загальних питань з 
охорони праці. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних ро
біт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 105-20 від 
23.12.2020р.). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
еранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020р.) і перевір
ку знань комісією Держпраці: НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”, (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) і перевірку знань комісією Головного управ
ління Держпраці у Дніпропетровській області._______________________________

н аявн істю  служби охорони праці,

Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації заявленого на аудит обладнання пройшли перевірку 
знань з питань охорони праці:
- електрогазозварник Коробка М.В. 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 (протокол №3 від
11.01.2021р) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:
- електрогазозварник Шемендюк Я.Ю. 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 (протокол №3 від
11.01.2021р) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:
- машиніст крана, що керується з підлоги (начальник складу) Коломойцев Б.В. ( IV група з електробезпе
ки). пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Пра
вила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкцій з охорони праці у обсязі ви
конуваних робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожеж
ної безпеки в Україні”. “Правила улаштування електроустановок” (протоколи №8 від 11.01.2021р.. прото
кол №7 від 11.01.2021р.) видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:
- стропальник Коробка М.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПА-



/
уб.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкцій з охо- 

,/рони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №3 від 11.01.2021 р протокол №2 від 11.01.202ІР ) вида
/  ні комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

- стропальник ІТТемендюк Я.Ю. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкцій з 
охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №3 від 11.01.202ІР протокол №2 від 11.01.2021р ) 
видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

Робітники підприємства, які зайняті у  експлуатації обладнання, щ о декларується мають відповідну ква
ліфікацію:
- Коробка М.В. (свідоцтво Р19 №007606 від 15.03.2019 р.) отримав професію газорізальника (електрога
зозварник) у Державному навчальному закладі “Сєвєродонецьком професійном будівельном ліцеї”;
- Коробка М.В. (посвідчення №0703 від 29.04.2016 р.) отримав професію стропальник у ТОВ “УК СПЕ- 
КТОР” м. Дніпро”;
- Шемендюк Я.Ю. (посвідчення № 0631 від 02.02.2015р.) отримав професію газорізальника 3 розряду у 
ТОВ “УК СПЕКТОР” м. Дніпро:
- ТПементтюк Я.Ю. (посвідчення №05856 від 10.09.2015р.) отримав професію стропальник у ТОВ “УК 
СПЕКТОР” м. Дніпро”;
- Коломойцев Б.В. (посвідчення №05198 від 14.08.2015р.) отримав професію машиніст крану (кранівник) 
у ТОВ “УК СПЕКТОР” м. Дніпро”.
____________ Наказом № 2 від 15.01.2021 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з
охорони праці на види робіт пі гтвитттеної небезпеки та на професії. Наказом № 2 від 09.01.2020 р. введено 
в дію інструкції з охорони праці № 2 для стропальника: № 11 для осіб, які керують вантажопідіймальни
ми машинами з підлоги: № 5 при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт: № 12 з безпечної екс
плуатації. зберігання і транспортування балонів (з киснем, ацетиленом і зрідженими газами); № 3 для 
електрогазозварника (газорізальника).______________________

ін струкц ій  про  проведення навчання т а  інструктаж у з питань охорони праці,

 Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- паспорти, керівництва з експлуатації;_______________________________________________________________________
- журнал обліку обладнання;_____________________________________________ __________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів;______________________________________________ ______ _
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;_______________________________
- журнал періодичного огляду зн ім них вантажозахоплювальних пристроїв і тари;
- вахтовий журнал маш иністів кранів:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність;
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.

Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують: редуктор пропановий моделі РЗ 
“ДОНМЕНТ». зав № 008.00.2. 2017р.в. Україна: редуктор кисневий типу РЗ “ДОНМЕНТ», зав №
006.00.1. 2017р.в. Україна: різак ручної кисневої різки типу РЗ “ДОНМЕНТ» 300 П зав. №ІІА
2.006.10381-17. 2018 р.в.. Україна, інверторний зварювач типу КЕИРЕ М5-160. зав.№ 91007, 2014 р.в., 
Кітай:.

Електротехнічною лабораторією ТОВ “Центр технічної експертизи” проведенні вимірювання опору 
розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування крану, перевірка ізоляції 
обмоток електродвигунів, кабелів:
- кран мостовий електричний однобалочний опорний (кран-балка з керуваням з підлоги) 5 т., зав. № 65, 
(протокол №415 від 03.10.2020р.)
- кран мостовий електричний однобалочний підвісний (кран-балка з керуваням з підлоги) 3.2 т., зав. № 
83022. протокол №(протокол №316 від 10.08.2020р.).

Устаткування, що декларується згідно “Порядку проведення огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” (пост. 
КМУ від 26.05.2004р. №687) та НПАОП “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймаль
них кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” пройшло:
- кран мостовий електричний однобалочний опорний (кран-балка з керуваням з підлоги) 5 т., зав. № 65, 
1983 р.в.. Установа УЛ 314/15 Луганська обл. м. Перевальськ проведено 03.10.2018 р. технічне діагносту
вання експертами ТОВ “Центр технічної експертизи”: 04.10.2018 р ппозачерговий технічний огляд ТОВ 
ЦТЕ експертами технічними з промислової безпеки;



„ран мостовий злектрічний однобалочний підвісний (кран-балка з керуваням з підлоги) 3.2 т.. зав. № 
,•'83022. 1982 р.в.. “Барнаульський станкобудівний завод” проведено 10.08.2020 р. технічне діагностування 

експертами ТОВ “Центр технічної експертизи”. 12.08.2020р. позачергови

 Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів
індивідуального захисту, шо надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних доку
ментів. 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, спецвзут- 
тям. 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, устаткован
ня 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. № 1262: 
“Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохоронпрапі України №15 від 
26.01.2005р: 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 прапі”: 
НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”: НПАОП 0.00-6.03-93 “Поря
док опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на під
приємстві”: 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 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 си
стем газопостачання”: НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони прапі під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”: НПАОП 0.00-1.81-18 
“Правила охорони прапі 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 пра- 
Шг

У ТОВ “АВ 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 прапі. 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 
знань з питань охорони праці.
(Нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичної забезпечення)

О.В. Тульчінська 
(ініциали та призвище)

далі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці &  2 0 ^ 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.

Декларація зареєсїі
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' 0 0 А  & 5 С^  ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВАРИ СТВО  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДП О ВІД А Л ЬН ІС ТЮ  “АВ  
М ЕТАЛ ГРУП ”__________________________________________________________________________________

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. оШ се@ауте.иа____________________
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;

_________________________Луганська обл. м. Сєвєродонепьк. вул. Сметаніна. 2 Б.______________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но 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 05.02.2021 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

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. Шолом-Алейхема. буд. 5 (дого
вір оренди № АИ-0108 від 01.08.2016 р. Укладений з ТОВ “АВ інвест груп”), виробничі приміщення за 
адресою: .Луганська обл. м. Сєвєродонецьк. вул. Сметаніна. 2 Б.

Інші відомості
 Директор ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” Тульчінська О.В. пройшла навчання із “Загальних питань з
охорони праці” у ПП “Придніпровський ЕТЦ” і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Держпраці №41 від 05.03.2020 року “Про внесення змін до наказу від 15.05.2017 р. за № 65”. (протокол 
№ 105-20 від 23.12.2020р.V
 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 комі
сії: 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”. 
НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підійма
льних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час екс
плуатації обладнання, що працює під тиском”(протокол № 105-20 від 23.12.2020р.) комісіями Держпраці 
після проходження навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”.
 Голова комісії-головний енергетик Масюк С.Ф. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) та
члени комісії: заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В), заступник директора з технічних питань Кравченко С.Г. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), 
пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.01-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок спо
живачів”. (витяг з протоколу №105-20 від 23.12.2020р.) комісією Держпраці після проходження навчан
ня у ДП “Придніпровський ЕТЦ” та комісією Управління Держпраці у Дніпропетровській обл.
_________ Наказом № 9 від 01.02.2021 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуа
тацію електрогосподарства на складі оптової торгівлі №6 м. Сєвєродонецьк. за збереження та справність 
електроінструменту заступника директора по Сєвєродонецькому регіону Водяника С. П. (IV група з елек
тробезпеки. до 1000 В), у разі його відсутності обов’язки відповідальної особи за електрогосподарство 
покласти на працівника з кваліфікаційною групою IV до 1000В. яка його замішує згідно наказу, 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 пожеж
ної безпеки в Україні” і перевірку знань (протокол №6 від 11.01.2021р.) видані комісією ТОВ “АВ МЕ
ТАЛ ГРУП”;

Наказ № 4 від 01.02.2021 Призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію, 
зберігання посудин, що працюють під тиском, заступника директора по Сєвєродонецькому регіону 
Водяника С. П.. на час довготривалої відсутності (відпустки, відрядження, хвороби, тощо), покласти його 
обов’язки на працівника, який його заміщує, які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила 
охорони прані під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила 
безпеки систем газопостачання” (протокол №7 від 11.01.2021р.) видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”:

Наказом №8 від 01.02.2021 призначено відповідальних за безпеку під час виконання газополум’яних. 
зварювальних робіт заступник директора по Сєвєродонецькому регіону Водяника С. П (IV група з елект
робезпеки. до 1000 В), на час довготривалої відсутності (відпустки, відрядження, хвороби, тощо), покла
сти його обов’язки на працівника, який його заміщує, які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 
“Правила безпеки систем газопостачання”. НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями”. 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” (протокол №7 від 11.01.2021р., протокол №6 від 11.01.2021р.) 
видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:) видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”;.

(прізвищ е, ім ’я т а  по батькові ос іб , які в ідповідаю ть за  дотри м ан н я вим ог законодавства з питань охорони  прац і т а  п ром ислової безпеки,



Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Відпові
дним за охорону праці призначений заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з 

«ектробезпеки. до 1000 В), який пройшов навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ” із Загальних питань з 
охорони праці. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних ро
біт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 105-20 від 
23.12.2020р.). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони пра
ці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020р.) і пере
вірку знань комісією Держпраці: НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”, (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.') і перевірку знань комісією Головного управ
ління Держпраці у Дніпропетровській області._______________________________

н аявн істю  служ би охорони праці,

Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації заявленого на аудит обладнання пройшли перевірку 
знань з питань охорони прапі:
- електрогазозварник Коробка М.В. 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 (протокол №3 від
11.01.2021р) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:
- електрогазозварник Шемендюк Я.Ю. 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 (протокол №3 від
11.01.2021р) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

Р о б іт н и к и  п ід п р и є м с т в а , я к і з а й н я т і у  е к с п л у а т а ц і ї  о б л а д н а н н я , щ о  д е к л а р у є т ь с я  м а ю т ь  в ід п о в ід н у  к в я -  

л іф ік а ц ію :

- Коробка М.В. (свідотство Р19 №007606 від 15.03.2019 р.) отримав професію газорізальника (електрога
зозварник) у Державному навчальному закладі “Сєвєродонецьком професійном будівельном ліцеї”:
- Шемендюк Я.Ю. (посвідчення № 0631 від 02.02.2015р.) отримав професію газорізальника 3 розряду у 
ТОВ “УК СПЕКТОР” м. Дніпро:

____________ Наказом № 2 від 15.01.2021 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з
охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 2 від 09.01.2020 р. введено 
в дію інструкції з охорони прапі № 12 з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів (з 
киснем, ацетиленом і зрідженими газами'): № 3 для електрогазозварника (газорізальника)._______________

ін струкц ій  про проведення навчання т а  інструктаж у з питань охорони праці,

 Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- паспорти, керівництва з е к с п л у а т а ц і ї :_________________________________________________________
- журнал обліку обладнання:_______________________________________________________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів:____________________________________________________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв:_______________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари:
- вахтовий журнал машиністів кранів:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.

 Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують: редуктор пропановий типу
БПО -5ДМ. зав № 008.00.2. 2018р.в. Україна: редуктор кисневий типу БКО -50ДМ. зав № 006.00.1. 
2018р.в. Україна: різак ручної кисневої різки типу РЗ “ДОНМЕНТ» 300 П зав. №ЦА 2.006.10381-17. 2017 
р.в.. Україна: інверторний зварювач типу КЕN ^Е М5-160. зав.№ 91007. 2014 р.в.. Кітай:

Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів ін
дивідуального 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



истанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” ('спецодягом, спецвзут-
.  захисними касками, рукавицями тошо).

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

/  шо 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, устаткован
ня 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. № 1262: 
“Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 
26.01.2005р: 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 праці”: 
НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”: НПАОП 0.00-6.03-93 “Поря
док опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на під
приємстві”: 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 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 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, шо 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 пра-
ИІ

У ТОВ “АВ 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 
знань з питань охорони праці.

бази, навчально-методичної забезпечення)

О.В. Тульчінська 
(ініциали та призвище)

суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці /< 7 лг& ггг£>  20«^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.

(Нормативно-правової та мат о-технічної

Декларація зареєстрова: рналі овліку
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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. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 5_________
місце знаходження,

__________________________________________ 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, оШсе@,ауте.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли видании, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 14 грудня буд. 6/1
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 03.02.2021 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 законо
давства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: зварювальні роботи, га- 
зополум'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

Кількість робочих місць: 2375. на яких існує ризик виникнення травм: 3_______________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

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 ТОВ “АВ інвест груп”), виробничі приміщення за 
адресою: Черкаська обл.. м. ЧЕРКАСИ . вул. 14 Грудня .буд.6/1 (договір оренди № 584 від 15.10.2020 р. 
Укладений з ТОВ “Полісся метал”)

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

Інші відомості Директор ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” Тульчінська О.В. пройшла навчання із “Загаль
них питань з охорони праці” у  7ІП “Придніпровський ЕТЦ” і перевірку знань комісією, створеною на під
ставі наказу Держпраці №41 від 05.03.2020 року “Про внесення змін до наказу від 15.05.2017 р. за № 65”. 
(протокол № 105-20 від 23.12.2020р.)._____________________________________________________________

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

Заступник директора «ТОВ АВ МЕТАЛ ГРУП» по Черкаському регіону Томілін В.В. як керівник 
підприємства, пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією, (протокол № 840-19 
від 05.12.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «Регіональний учбовий центр» Запорізька філія. 
Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів НПАОП-0.00-1.80-18 (протокол № 
336 від 03.08.2018 р.), НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (протокол № 527
21 від 22.01.2021р.). НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском” (протокол № 528-21 від 22.01.2021р.) IV гр. електробезпеки (посвідчення № 1057 від
22.01.2021 р.)

На пілприємстві наказом № 4 від 25.01.2021 р. створена комісія з перевірки знань працівників з пи
тань охорони праці. Голова комісії-заступник директора з охорони праці Томілін В.В. та члени комі-сії: 
інженер з охорони праці Квасний О.І:, завідувач оптового складу чорного металу : Якове-нко В. В., комі
рник Безпалий В.П... пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці у ТОВ «Регіональний 
учбовий центр» Запорізька філія. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів 
НПАОП-0.00-1.80-18 (протокол № 336 від 03.08.2018 р.). НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем 
газопостачання” (протокол № 527-21 від 22.01.2021р.). НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (протокол № 528-21 від 22.01.2021р.)

Наказом № 8 від 25.01.2021 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуа
тацію електрогосподарства по м. Черкаси, за збереження та справність електроінструменту зав.складу 
Яковенко В.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000В). у разі його відсутності обов'язки покласти 
на комірника Безпалого В.П. IV гр. електробезпеки (посвідчення № 1060 від 22.01.2021 р.

Наказом № 7 від 25.01.2021 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуа
тацію. зберігання посудин, що працюють під тиском зав складом Яковенко В.В.. на час його відсутності 
комірника Безпалого В.П.. 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 га
зопостачання” комісією після навчання у ТОВ “Навчально -  консультаційний центр ЕКСПЕРТ-20 м. За
поріжжя (витяг з протоколу №527-21 від 22.01.2021р.).

Наказом №12 від 26.01.2021 р. призначено відповідальних за безпеку під час виконання газопо- 
лум’яних. зварювальних робіт зав складом Яковенко В.В (IV група з електробезпеки, до 1000 В), на час 
його відсутності комірника Безпалого В.П. (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 тис
ком”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”.

Наказом по підприємству № 26 від 27.12.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Від
повідальним за охорону праці призначений інженер з охорони праці Квасний О.І. (IV група з електробез
пеки. до 1000 В), який пройшов навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ” із Загальних питань з охорони 
праці. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”. НПА
ОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 82-17 від 21.12.2017 р.).



Ж І 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, пі дійма
ли х пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час екс

плуатації обладнання, що працює під тиском” (протокол № 52-18 від 23.08.2018 р.) і перевірку знань ко
місією Держпраці; НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів______________________________________

Наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації заявленого на аудит обладнання пройшли перевір
ку знань з питань охорони праці:
- газорізальник Антосюк А.С. пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімуму (НАПБ
А.01.001-2014 . 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-ня”, інструкцій з 
охоро-ни праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №4 від 25.01.2021 р.) виданий комісією ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”:

Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, що декларується мають відповідну 
кваліфікацію:

Антосюк А.С. посвідчення № 2314 від 29.12.1999р. отримав професію газорізальник 2 розряду у 
УКК обхімлокомун м. Черкаси.

Наказом № 10 від 09.12.2019 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони 
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 10 від 09.12.2019 р. введено в дію 
інструкції з охорони праці №1 -«П » -для газорізальника: № 2 «ВР»- під час безпечно експлуатації, збері
гання і транспортування балонів (з киснем, ацетиленом і зрідженими газами):

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Устаткування, безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документаці
єю:

- журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів частоти та пере
носних світильників:

- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують: редуктор пропановий моделі 

БПО-5ДМ. зав.Б06.005-008.00.000-2 ЗТ. 2018р.в. Україна; редуктор кисневий типу БКО -50ДМ. зав № 
Б05.005-006.00.000 ЗТ. 2017р.в. Україна: різак ручної кисневої різки типу РЗ “ДОНМЕНТ» 300 П зав. 
№ ЦА2.006.0131-19. 2019 р.в.. Україна:____________________________________________________________

експлуатаційна документація

Наказом № 15 від 26.01.2021р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних докумен
тів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у тех-нічно 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 за
хисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоро
в'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” (спецодягом, 
спецвзуттям. захисними касками, рукавицями тощо).______________________________

засобів індивідуального захисту

Наказом № 9 від 09.12..2019 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони 
праці, що діють у ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Закону України “Про охорону праці”: Порядок видачі дозво
лів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, ме-ханізмів. 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107: Техніч
ний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”, затверджений Постано-вою КМУ від 
25.11.2009 р. № 1262: “Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохоронп- 
раці України №15 від 26.01.2005р; НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони праці”: 
НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення на-вчання 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 робото-давцем нормативних актів з охорони праці, 
що діють на підприємстві”: НПАОП 0.00-7.11-12 “Зага-льні вимоги стосовно забезпечення роботодавця-



^ р о н и  прапі працівників”: НПАОП 0.00-7.17-18 “Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
хОристанні 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 
х безпеки систем га-зопостачання”: НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”: НПАОП 0.00-1.81-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо 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 ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галу
зевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчаль-ними про
грамами. програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для проведення навча
ння. інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки 
знань з питань охорони праці.

(Нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичної забезпечення)

О.В. Тульчінська 
(ініциали та призвище)

суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 ^ р . № / £

Примітки: 1. Ф ізична особа -п ідп риєм ец ь своїм  п ідписом  надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання ви м ог П орядку видачі дозволів  на виконання робіт  п ідви щ еної небезпеки  т а  на 
експлуатац ію  (застосуванн я) маш ин, м еханізм ів, устаткування п ідви щ еної небезпеки.
2. Реєстрац ійний  номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и , які через свої релігійні переконання від 

м овляю ться в ід  його прийняття т а  п овідом или  про це в ідповідном у органу держ авн о ї податкової служ би і маю ть відмітку в паспорті.

Ш И Ш 'Л Ш М .
(підпис)

10 02 -

Декларація зареєстрована

20ІІР.

обліку





р /~

ДЕКЛАРАЦІЯ  
Відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

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

для ю ри дичної особи: н айм енування ю ри ди ч н о ї особи,

___________________ 49000. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, в у л . Шолом-Алейхема. буд. 5_________
ю ри дичне м ісцезнаходж ення,

_________________________________________код ЄДРПОУ 36441934_________________________________
код зг ідн о  з ЄДРПОУ,

_______________________________ Директор Тульчінська О.В.____________________
прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника;

_________________________________________ тел. (042) 590-152____________,________________________
номер телефону, телефаксу, ад р еса  електрон ної пош ти;

для  ф ізич ної особи-п ідпри єм ця: прізвищ е, ім ’я та  по батькові,

сер ія  і ном ер паспорта, ким і коли виданий , м ісце прож ивання,

р еєстрац ій н ий  номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, ад р еса  електрон но ї пош ти;

Черкаська обл.. м. Черкаси, вул.14 Гпулня бул.бЛ.
м ісц е  виконання р о б іт  п ідви щ еної н ебезпеки  та /аб о  експлуатац ії (застосуванн я) маш ин, 

м еханізм ів, устатковання п ідви щ еної 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.__________ _________________________________________________

Н айм енування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, ном ер і д ата  його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 03.02.2021р.__________________
(дата проведення аудиту)

Я. Тульчінська Олена В’ячеславівна
(прізвищ е, ім ’я т а  по батькові керівника ю ри дичної о соби

або ф ізич ної особи-підприєм ця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодав
ства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (засто
сування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:________________________________

(н айм ен уванн я виду роб іт  п ідви щ еної небезпеки,

- вантажопідіймальні крани: : кран типу електричний Зт. б/н . країна виробник Росія.
- кран типу козловий електричний ККТМ 10-25 т.. зав. № 27-232. реестр№ 4693. 1975 р.в.. країна 
виробник СРСР.
- кран типу козловий електричний КС 12.5 т.. зав. № 27-232. реестр№ 9984. р/в 1986 р.в.. країна 
виробник СРСР.___________________________________________________________________________

та /аб о  маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідви щ еної небезпеки,



А посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. крім автомобільних газових балонів. 
' шо є ємностями для газового моторного палива: балони з пропан-бутаном 2011 р.в..

Україна. 1 од.: балони з киснем 1990 р.в.. СРСР. 1 од.______________________
Тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконую ться та /аб о  експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу

Кількість робочих місць: 2375. на яких існує ризик виникнення травм: 6______________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Дніпро. вул. Шолом-Алейхема. буд. 5 
(договір оренди № АИ-0108 від 01.08.2016 р. Укладений з ТОВ “АВ інвест груп”), виробничі при
міщення за адресою: Черкаська обл.. м. ЧЕРКАСИ . вул. 14 Грудня .буд.6//1 (договір оренди № 584 
від 15.10.2020 р. Укладений з ТОВ “Полісся метал”)

Інші відомості
Заступник директора «ТОВ АВ МЕТАЛ ГРУП» по Черкаському регіону Томілін В.В. як кері

вник підприємства, пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією, (протокол 
№ 840-19 від 05.12.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «Регіональний учбовий центр» За
порізька філія. Правила устройства та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів НПАОП- 
0.00-1.80-18 ( п р о т о к о л  № 336 від 03.08.2018 р.). НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем га
зопостачання” (протокол № 527-21 від 22.01.2021р.). НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (протокол № 528-21 від 22.01.2021р.) 
НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів. IV гр. електробезпеки (посвідчення № 1057 
від 22.01.2021 р.)__________________________________________________________________________

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

На підприємстві наказом № 4 від 25.01.2021 р. створена комісія з перевірки знань працівників 
з питань охорони праці. Голова комісії-заступник директора з охорони праці Томілін В.В. та члени 
комісії: інженер з охорони праці Квасний О.І:. завідувач оптового складу чорного метелу : Яковен
ко В. В., комірник Безпалий В.П... пройшли перевірку знань

інженер з охорони праці Квасний О.І. . пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони праці 
комісією, (протокол № 840-19 від 05.12.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «Регіональний 
учбовий центр» Запорізька філія. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних 
кранів НПАОП-0.00-1.80-18 (протокол № 336 від 03.08.2018 р.)
НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (протокол № 527-21 від 
22.01.2021р.). НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском” (протокол № 528-21 від 22.01.2021р.) НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. IV гр. електробезпеки (посвідчення № 1058 від 22.01.2021 р.)
і_____завідувач складу Яковенко В.В. пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони праці
(протокол № №526 від 22.01.2021р.) Правила устройства та безпечної експлуатації вантажопідйо
мних кранів НПАОП-0.00-1.80-18 (протокол № 528 від 22.01.2021 р.). Правил без.єксплуат.сосудів 
працюючих під тиском НПАОП-О.ОО-1.59-87 (протокол № 528-21 від 22.01.2021 р.).Правил систем 
газопостачання НПАОП -0.00-1.76-15 (протокол № 527-21 від 22.01.2021 р.). Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів”. IV гр. електробезпеки (посвідчення № 1059 від
22.01.2021 р.)
і_____член комісі комірник Безпалий В.П. пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони
праці (протокол № №526 від 22.01.2021р.) Правила устройства та безпечної експлуатації вантажо
підйомних кранів НПАОП-0.00-1.80-18 (протокол № 528 від 22.01.2021 р.). Правил безпечної екс
плуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП-О.ОО-1.59-87 (протокол № 528-21 від
22.01.2021 р.).Правил систем газопостачання НПАОП -0.00-1.76-15 (протокол № 527-21 від
22.01.2021 р.). Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. IV гр. електробезпе
ки (посвідчення № 1060 від 22.01.2021 р.)



Наказом № 8 від 25.01.2021 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуа
тацію електрогосподарства по м. Черкаси, за збереження та справність електроінструменту 
зав.складу Яковенко В.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000В). у разі його відсутності 
обов'язки покласти на комірника Безпалого В.П. IV гр. електробезпеки (посвідчення № 1060 від
22 .01.2021 р.

Наказом № 7 від 25.01.2021 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуа
тацію. зберігання посудин, що працюють під тиском зав складом Яковенко В.В., на час його відсут
ності комірника Безпалого В.П.. які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охо
рони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Прави
ла безпеки систем газопостачання” комісією після навчання у ТОВ “Навчально -  консультаційний 
центр ЕКСПЕРТ-20 м. Запоріжжя (витяг з протоколу №527-21 від 22.01.2021р.).

Наказом № 9 від 25.01.2021 р. призначено відповідальних:
- з нагляду за утримянням в справному стані та безпечним проведенням робіт вантажопідіймаль
ними кранами заступника директора з технічних питань Кравченко С.В. (IV група з електробезпе
ки. до 1000В). у разі його відсутності обов'язки покласти на керівника ТВРРМ Статівку П.В. (IV 
група з електробезпеки, до 1000В). які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відпові
дного обладнання” комісією Держпраці (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) після на
вчання у /ТП “П ридніпровській ЕТЦ” комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровсь
кій області (протокол №81-731-19 від 26.07.2019р.) після навчання у ТОВ НВЦ “Професійна безпе
ка”:
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” комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.). НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час ванта
жно-розвантажувальних робіт” (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) після навчання у ДП 
“Придніпровський ЕТЦ”:
- за утримання у справному стані кранів зав.складу Яковенко В.В. (IV група з електробезпеки, до 
1000В). у разі його відсутності обов’язки покласти на комірника Безпалого В.П.( IV група з елект
робезпеки. до 1000В). які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнан
ня” комісією (протокол № 529-21 від 22.01.2021) після навчання у ТОВ “Навчально- 
консуьтаційний комплекс” ЕКСПЕРТ-20: 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:
- за безпечне проведення робіт кранами зав.складу Яковенко В.В. (IV група з електробезпеки, до 
1000В). у разі його відсутності обов’язки покласти на комірника Безпалого В.П.( IV група з елект
робезпеки. до 1000В). які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнан
ня” комісією (протокол № 529-21 від 22.01.2021) після навчання у ТОВ “Навчально- 
консуьтаційний комплекс” ЕКСПЕРТ-20: 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”

Наказом по п ід п р и є м с т в у  № 26 від 27.12.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Від
повідальним за о х о р о н у  праці призначений інженер з охорони праці Квасний О.І. (IV група з елект
робезпеки. до 1000 В), який пройшов навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ” із Загальних питань 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 р.), НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідій
мальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Прави
ла охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” (протокол № 52-18 від
23.08.2018 р.) і перевірку знань комісією Держпраці: НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної екс
плуатації’ електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок спо
живачів 

наявн істю  служ би охорони праці.



Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації заявленого на аудит обладнання пройшли  
перевірку знань з питань охорони праці:
- газорізальник Антосюк А.С. пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімуму 
ШАПБ А.01.001-2014 . 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 газопостачан
ня”. інструкцій з охоро-ни праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №4 від 25.01.2021 р.) вида
ний комісією ТОВ “АВ МЕ-ТАЛ ГРУП”:
- машиніст крану Буряк Л.М. (III група з електробезпеки), пройшла перевірку знань НПАОП 0.00
1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час ванта
жно-розвантажувальних робіт”, інструкції 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”. “Правила улаштування електроустановок” (протокол № 4 від 25.01. .2021р.. ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”:
- стропальники Тенжицький С.М.. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охоро
ни праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт”, інструкції з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол № 4 від 25.01.2021р.. ТОВ 
“АВ МЕТАЛ ГРУП”:
- стропальники Логінов І.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони пра
ці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного облад
нання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
інструкції з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол № 4 від 25.01.2021р.. ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”.
 Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, що декларується мають від
повідну кваліфікацію:

Антосюк А.С. посвідчення № 2314 від 29.12.1999р. отримав професію газорізальник 2 розряду у 
УКК обхімлокомун м. Черкаси.

Буряк Л.М.посвідчення № 67-30/20 від 19.03.2020 р. отримала професію машиніст крану IV роз
ряду у ТОВ «НЦ Майстер Коуч» м.Бориспіль:

Тенжицький С.М. посвідчення № 0759-2 від 04.10.18 р. отримав професію стропальник 2 розря
ду у ТОВ “УК СПЕКТР” м. Дніпропетровськ:

Логінов І.В. . посвідчення № 1704-13 від 17.10.13 р.) отримав професію стропальник 3 розряду у 
АТВ «Трест «Південатоменергобуд»

Наказом № 10 від 09.12.2019 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охо
рони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 10 від 09.12.2019 р. вве
дено в дію інструкції з охорони праці №1 -«П» -для газорізальника: № 2-«П» - для машиніста кра
на № 6 «П» - для стропальника: № 12 «З» - для працівників які виконують вантажно- 
розвантажувальних робіт: № 2 «ВР»- під час безпечно експлуатації, зберігання і транспортування 
балонів (з киснем, ацетиленом і зрідженими газами):_________________________________________

ін струкц ій  про проведення навчання т а  інструктаж у з питань охорони праці.

Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- паспорти, керівництва з експлуатації:_________________________________________________________
- журнал обліку обладнання:__________________________________________________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів;________________________________________________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;__________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари;
- вахтовий журнал машиністів кранів;
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність;
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.

Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують; редуктор пропановий
моделі БПО-5ДМ. зав.Б06.005-008.00.000-2 ЗТ. 2018р.в. Україна; редуктор кисневий типу БКО -



/$ОДМ. зав № Б05.005-006.00.ООО ЗТ, 2017р.в. Україна; різак ручної кисневої різки типу РЗ “ДОН-
МЕНТ» 300 П зав. №ЦА 2.006.013 1-19. 2019 р.в.. Україна;
__________ Електротехнічною лабораторією ПП «Диагностика центр» проведенні вимірювання
опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування крану, пере
вірка ізоляції обмоток електродвигунів, кабелів: Кран — бака в/п Зт. (протокол №31573209-09-01- 
194.20Д від 29.12.2020р.. №31573209-09-01-194.20Д від 29.12.2020р.. ). козловий кран в/п 10т. зав. 
№ 27-232 ( п р о т о к о л  №31573209-09-01-194.20Д в і д  29.12.2020р.. №31573209-09-01-194.20Д від 
29.12.2020р.'). козловий кран в/п 12.5т. зав. № 177 (протокол №31573209-09-01-194.20Д від 
29.12.2020р.. №31573209-09-01-194.20Д від 29.12.2020р.')

Устаткування, що декларується згідно “Порядку проведення огляду, випробування та експерт
ного обстеження (технічного діагностування') машин, механізмів, устаткування підвищеної небез
пеки” (пост. КМУ від 26.05.2004р. №687) та НПАОП “Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” пройшло:

- Кран -  бака в/п Зт. б/н. проведено 29.12.2020 технічне діагностування експертами ПП «Діаг- 
ностика-центр 30.12.2020 позачерговий технічний огяд експертами ПП «Діагностика-центр.

- Козловий кран в/п 10т. зав. № 27-232 проведено 29.12.2020 технічне діагностування експер
тами ПП «Діагностика-центр 30.12.2020 позачерговий технічний огяд експертами ПП «Діагности
ка-центр.

- Козловий кран в/п 12,5т. зав. № 177 проведено 29.12.2020 технічне діагностування експер
тами ПП «Діагностика-центр 30.12.2020 позачерговий технічний огяд експертами ПП «Діагности
ка-центр”.

Наказом № 15 від 26.01.2021р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засо
бів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних 
документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у тех
нічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випро
бувань (за необхідністю ) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” забезпечені спецодягом та засобами індивідуального за
хисту 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).______________________________

засоб ів  індивідуального захи сту

Наказом № 9 від 09.12.2019 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охо
рони 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) ма
шин. ме-ханізмів. устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від
26.10.2011 р. № 1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”, затвер
джений Постано-вою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262: “Перелік робіт підвищеної небезпеки” затвер
джений наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 26.01.2005р: НПАОП 0.00-4.21-04 “Ти
пове положення про службу охорони праці”; 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 затвер
дження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на п ід п р и є м с т в і” : 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 використанні працівни
ками 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 експлуатації вантажопідій
мальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”; НПАОП 0.00-1.81-18 “Прави
ла охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском”; НПАОП 40.1-1.21-98 
“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”: “Правила улаштування електроус
тановок”; “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 ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером, навчальними
та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами з охорони прані, медичною і довідковою літературою, навчаль
ними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для 
проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства.
охорони праці, перевірки знань з питанню 
(Нормативно-правової та матеріалі

(підпис)

0 2 . _202і_Р.

пращ.
ї  бази, навчально-методичної забезпечення)

О.В. Тульчінська 
(ініциали та призвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці У'? 20'^/р. № РЖРс#. < £//*£

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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ДЕКЛАРАЦІЯ  
Відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

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

для ю ри дичної особи: н айм енування ю ри ди ч н о ї особи,

___________________ 49000. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, в у л . ІІІолом-Алейхема. буд. 5_________
ю ри дичне м ісцезнаходж ення,

_________________________________________код ЄДРПОУ 36441934_________________________________
код зг ідн о  з ЄДРПОУ,

_______________________________ Директор Тульчінська О.В.____________________
прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника;

_________________________________________ тел. (042) 590-152____________,________________________
номер телефону, телефаксу, ад р еса  електрон ної пош ти;

для  ф ізич ної особи-п ідпри єм ця: прізвищ е, ім ’я та  по батькові,

сер ія  і ном ер паспорта, ким і коли виданий , м ісце прож ивання,

р еєстрац ій н ий  номер облікової картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, ад р еса  електрон но ї пош ти;

Черкаська обл.. м. Черкаси, вул.14 Грудня 6ул.6/1 .
м ісц е  виконання р о б іт  п ідви щ еної н ебезпеки  та /аб о  експлуатац ії (застосуванн я) маш ин, 

м еханізм ів, устатковання п ідви щ еної 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.__________ _________________________________________________

Н айм енування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, ном ер і д ата  його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 03.02.2021р.__________________
(дата проведення аудиту)

Я. Тульчінська Олена В’ячеславівна
(прізвищ е, ім ’я т а  по батькові керівника ю ри дичної о соби

або ф ізич ної особи-підприєм ця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодав
ства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (засто
сування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:________________________________

(н айм ен уванн я виду роб іт  п ідви щ еної небезпеки,

- вантажопідіймальні крани: : кран типу електричний Зт. б/н . країна виробник Росія.
- кран типу козловий електричний ККТМ 10-25 т.. зав. № 27-232. реестр№ 4693. 1975 р.в.. країна 
виробник СРСР.
- кран типу козловий електричний КС 12.5 т.. зав. № 27-232. реестр№ 9984. р/в 1986 р.в.. країна 
виробник СРСР.___________________________________________________________________________

та /аб о  маш ин, м еханізм ів, устатковання п ідви щ еної небезпеки,



А посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. крім автомобільних газових балонів. 
' шо є ємностями для газового моторного палива: балони з пропан-бутаном 2011 р.в..

Україна. 1 од.: балони з киснем 1990 р.в.. СРСР. 1 од.______________________
Тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконую ться та /аб о  експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу

Кількість робочих місць: 2375. на яких існує ризик виникнення травм: 6______________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Дніпро. вул. Шолом-Алейхема. буд. 5 
(договір оренди № АИ-0108 від 01.08.2016 р. Укладений з ТОВ “АВ інвест груп”), виробничі при
міщення за адресою: Черкаська обл.. м. ЧЕРКАСИ . вул. 14 Грудня .буд.6//1 (договір оренди № 584 
від 15.10.2020 р. Укладений з ТОВ “Полісся метал”)

Інші відомості
Заступник директора «ТОВ АВ МЕТАЛ ГРУП» по Черкаському регіону Томілін В.В. як кері

вник підприємства, пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією, (протокол 
№ 840-19 від 05.12.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «Регіональний учбовий центр» За
порізька філія. Правила устройства та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів НПАОП- 
0.00-1.80-18 (протокол № 336 від 03.08.2018 р.). НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем га
зопостачання” (протокол № 527-21 від 22.01.2021р.). НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” (протокол № 528-21 від 22.01.2021р.) 
НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів. IV гр. електробезпеки (посвідчення № 1057 
від 22.01.2021 р.)__________________________________________________________________________

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

На підприємстві наказом № 4 від 25.01.2021 р. створена комісія з перевірки знань працівників 
з питань охорони праці. Голова комісії-заступник директора з охорони праці Томілін В.В. та члени 
комісії: інженер з охорони праці Квасний О.І:. завідувач оптового складу чорного метелу : Яковен
ко В. В., комірник Безпалий В.П... пройшли перевірку знань

інженер з охорони праці Квасний О.І. . пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони праці 
комісією, (протокол № 840-19 від 05.12.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «Регіональний 
учбовий центр» Запорізька філія. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних 
кранів НПАОП-0.00-1.80-18 (протокол № 336 від 03.08.2018 р.)
НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (протокол № 527-21 від 
22.01.2021р.). НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо 
працює під тиском” (протокол № 528-21 від 22.01.2021р.) НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. IV гр. електробезпеки (посвідчення № 1058 від 22.01.2021 р.)
і_____завідувач складу Яковенко В.В. пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони праці
(протокол № №526 від 22.01.2021р.) Правила устройства та безпечної експлуатації вантажопідйо
мних кранів НПАОП-0.00-1.80-18 (протокол № 528 від 22.01.2021 р.). Правил без.єксплуат.сосудів 
працюючих під тиском НПАОП-О.ОО-1.59-87 (протокол № 528-21 від 22.01.2021 р.).Правил систем 
газопостачання НПАОП -0.00-1.76-15 (протокол № 527-21 від 22.01.2021 р.). Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів”. IV гр. електробезпеки (посвідчення № 1059 від
22.01.2021 р.)
і_____член комісі комірник Безпалий В.П. пройшов перевірку знань Загального курсу з охорони
праці (протокол № №526 від 22.01.2021р.) Правила устройства та безпечної експлуатації вантажо
підйомних кранів НПАОП-0.00-1.80-18 (протокол № 528 від 22.01.2021 р.). Правил безпечної екс
плуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП-О.ОО-1.59-87 (протокол № 528-21 від
22.01.2021 р.).Правил систем газопостачання НПАОП -0.00-1.76-15 (протокол № 527-21 від
22.01.2021 р.). Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. IV гр. електробезпе
ки (посвідчення № 1060 від 22.01.2021 р.)



Наказом № 8 від 25.01.2021 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуа
тацію електрогосподарства по м. Черкаси, за збереження та справність електроінструменту 
зав.складу Яковенко В.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000В). у разі його відсутності 
обов'язки покласти на комірника Безпалого В.П, IV гр. електробезпеки (посвідчення № 1060 від
22.01.2021 р.

Наказом № 7 від 25.01.2021 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуа
тацію. зберігання посудин, що працюють під тиском зав складом Яковенко В.В., на час його відсут
ності комірника Безпалого В.П.. які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охо
рони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Прави
ла безпеки систем газопостачання” комісією після навчання у ТОВ “Навчально -  консультаційний 
центр ЕКСПЕРТ-20 м. Запоріжжя (витяг з протоколу №527-21 від 22.01.2021р.).

Наказом № 9 від 25.01.2021 р. призначено відповідальних:
- з нагляду за утриманням в справному стані та безпечним проведенням робіт вантажопідіймаль
ними кранами заступника директора з технічних питань Кравченко С.В. (IV група з електробезпе
ки. до 1000В), у разі його відсутності обов'язки покласти на керівника ТВРРМ Статівку П.В. (IV 
група з електробезпеки, до 1000В). які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відпові
дного обладнання” комісією Держпраці (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.') після на
вчання у ПП “П ридніпровській ЕТЦ” комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровсь
кій області (протокол №81-731-19 від 26.07.2019р.) після навчання у ТОВ НВЦ “Професійна безпе
ка”:
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” комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.). НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час ванта
жно-розвантажувальних робіт” (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) після навчання у ДП 
“Придніпровський ЕТЦ”:
- за утримання у справному стані кранів зав.складу Яковенко В.В. (IV група з електробезпеки, до 
1000В). у разі його відсутності обов’язки покласти на комірника Безпалого В.П.( IV група з елект
робезпеки. до 1000В). які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнан
ня” комісією (протокол № 529-21 від 22.01.2021) після навчання у ТОВ “Навчально- 
консуьтаційний комплекс” ЕКСПЕРТ-20: 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:
- за безпечне проведення робіт кранами зав.складу Яковенко В.В. (IV група з електробезпеки, до 
1000В), у разі його відсутності обов’язки покласти на комірника Безпалого В.П.( IV група з елект
робезпеки. до 1000В). які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнан
ня” комісією (протокол № 529-21 від 22.01.2021) після навчання у ТОВ “Навчально- 
консуьтаційний комплекс” ЕКСПЕРТ-20: 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”

Наказом по п ід п р и є м с т в у  № 26 від 27.12.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Від
повідальним за о х о р о н у  праці призначений інженер з охорони праці Квасний О.І. (IV група з елект
робезпеки. до 1000 В), який пройшов навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ” із Загальних питань 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 р.), НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідій
мальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Прави
ла охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” (протокол № 52-18 від
23.08.2018 р.) і перевірку знань комісією Держпраці: НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної екс
плуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок спо
живачів 

наявн істю  служ би охорони праці.



Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації заявленого на аудит обладнання пройшли  
перевірку знань з питань охорони праці:
- газорізальник Антосюк А.С. пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного мінімуму 
ШАПБ А.01.001-2014 . 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 газопостачан
ня”. інструкцій з охоро-ни праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №4 від 25.01.2021 р.) вида
ний комісією ТОВ “АВ МЕ-ТАЛ ГРУП”:
- машиніст крану Буряк Л.М. (III група з електробезпеки), пройшла перевірку знань НПАОП 0.00
1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час ванта
жно-розвантажувальних робіт”, інструкції 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”. “Правила улаштування електроустановок” (протокол № 4 від 25.01. .2021р.. ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”:
- стропальники Тенжицький С.М.. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охоро
ни праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт”, інструкції з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол № 4 від 25.01.2021р.. ТОВ 
“АВ МЕТАЛ ГРУП”:
- стропальники Логінов І.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони пра
ці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного облад
нання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
інструкції з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол № 4 від 25.01.2021р.. ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”.
 Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, що декларується мають від
повідну кваліфікацію:

Антосюк А.С. посвідчення № 2314 від 29.12.1999р. отримав професію газорізальник 2 розряду у 
УКК обхімлокомун м. Черкаси.

Буряк Л.М.посвідчення № 67-30/20 від 19.03.2020 р. отримала професію машиніст крану IV роз
ряду у ТОВ «НЦ Майстер Коуч» м.Бориспіль:

Тенжицький С.М. посвідчення № 0759-2 від 04.10.18 р. отримав професію стропальник 2 розря
ду у ТОВ “УК СПЕКТР” м. Дніпропетровськ:

Логінов І.В. . посвідчення № 1704-13 від 17.10.13 р.) отримав професію стропальник 3 розряду у 
АТВ «Трест «Південатоменергобуд»

Наказом № 10 від 09.12.2019 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охо
рони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 10 від 09.12.2019 р. вве
дено в дію інструкції з охорони праці №1 -«П» -для газорізальника: № 2-«П» - для машиніста кра
на № 6 «П» - для стропальника: № 12 «З» - для працівників які виконують вантажно- 
розвантажувальних робіт: № 2 «ВР»- під час безпечно експлуатації, зберігання і транспортування 
балонів (з киснем, ацетиленом і зрідженими газами):_________________________________________

ін струкц ій  про проведення навчання т а  інструктаж у з питань охорони праці.

Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- паспорти, керівництва з експлуатації:_________________________________________________________
- журнал обліку обладнання:__________________________________________________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів;________________________________________________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;__________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари;
- вахтовий журнал машиністів кранів;
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність;
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.

Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують; редуктор пропановий
моделі БПО-5ДМ. зав.Б06.005-008.00.000-2 ЗТ. 2018р.в. Україна; редуктор кисневий типу БКО -



/ЗОДМ. зав № Б05.005-006.00.ООО ЗТ, 2017р.в. Україна; різак ручної кисневої різки типу РЗ “ДОН-
МЕНТ» 300 П зав. №ЦА 2.006.013 1-19. 2019 р.в.. Україна;
__________ Електротехнічною лабораторією ПП «Диагностика центр» проведенні вимірювання
опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування крану, пере
вірка ізоляції обмоток електродвигунів, кабелів: Кран — бака в/п Зт. (протокол №31573209-09-01- 
194.20Д від 29.12.2020р.. №31573209-09-01-194.20Д від 29.12.2020р.. ). козловий кран в/п 10т. зав. 
№ 27-232 (протокол №31573209-09-01-194.20Д в і д  29.12.2020р.. №31573209-09-01-194.20Д від 
29.12.2020р.'). козловий кран в/п 12.5т, зав. № 177 (протокол №31573209-09-01-194.20Д від 
29.12.2020р.. №31573209-09-01-194.20Д від 29.12.2020р.')

Устаткування, що декларується згідно “Порядку проведення огляду, випробування та експерт
ного обстеження (технічного діагностування') машин, механізмів, устаткування підвищеної небез
пеки” (пост. КМУ від 26.05.2004р. №687) та НПАОП “Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” пройшло:

- Кран -  бака в/п Зт. б/н. проведено 29.12.2020 технічне діагностування експертами ПП «Діаг
ностика-центр 30.12.2020 позачерговий технічний огяд експертами ПП «Діагностика-центр.

- Козловий кран в/п 10т. зав. № 27-232 проведено 29.12.2020 технічне діагностування експер
тами ПП «Діагностика-центр 30.12.2020 позачерговий технічний огяд експертами ПП «Діагности
ка-центр.

- Козловий кран в/п 12,5т. зав. № 177 проведено 29.12.2020 технічне діагностування експер
тами ПП «Діагностика-центр 30.12.2020 позачерговий технічний огяд експертами ПП «Діагности
ка-центр”.

Наказом № 15 від 26.01.2021р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засо
бів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних 
документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у тех
нічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випро
бувань (за необхідністю ) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” забезпечені спецодягом та засобами індивідуального за
хисту 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).______________________________

засоб ів  індивідуального захи сту

Наказом № 9 від 09.12.2019 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охо
рони 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) ма
шин, ме-ханізмів. устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від
26.10.2011 р. № 1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників”, затвер
джений Постано-вою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262: “Перелік робіт підвищеної небезпеки” затвер
джений наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 26.01.2005р: НПАОП 0.00-4.21-04 “Ти
пове положення про службу охорони праці”; 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 затвер
дження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на п ід п р и є м с т в і” : 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 використанні працівни
ками 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 експлуатації вантажопідій
мальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”; НПАОП 0.00-1.81-18 “Прави
ла охорони праці під час експлуатації обладнання, що працюють під тиском”; НПАОП 40.1-1.21-98 
“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”: “Правила улаштування електроус
тановок”; “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 ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером, навчальними
та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами з охорони прані, медичною і довідковою літературою, навчаль
ними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для 
проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства.
охорони праці, перевірки знань з питанню 
(Нормативно-правової та матеріалі

(підпис)

0 2 . _202і_Р.

пращ.
ї  бази, навчально-методичної забезпечення)

О.В. Тульчінська 
(ініциали та призвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці У'? 20'^/р. № РЖРс#. < £//*£

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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ДЕКЛАРАЦІЯ  

Відповідності матеріально-технічної бази  
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВАРИ СТВО  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДП О ВІД А Л ЬН ІС ТЮ  “АВ  
М ЕТАЛ ГРУП ”________________________________________________________________________________

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 49000. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, в у л . їїїолом-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. оГПсе@ауте.иа___________________
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. Кривий Ріг. вул.Гірничорятувавльна. 23
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но 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 22.01.2021 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:________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

вантажопідіймальні крани: кран типу мостовий електричний 12.5 т.. зав. № 1125. 2007 р.в.. країна ви
робник Україна: кран типу мостовий електричний 12.5 т.. зав. № 1122. 2006 р.в.. країна виробник Україна; 
кран баштовий електричний 8 т., зав. № 1439.1993 р.в., країна виробник Україна:

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,



./судини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа.крім автомобільних газових балонів, що є єм- 
лостями для газового моторного палива: балони з пропан-бутаном 2011 р.в.. Україна. 2 од.: балони з
киснем 1990 р.в.. СРСР. 4 од._______________________________________________

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 і с н у г  ризик виникнення травм: 11____________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

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 ТОВ “АВ інвест груп”), виробничі приміщення за 
адресою: Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Гірничорятувальна. 23 ( д о г о в ір  оренди №567 від 
15.10.20 укладений з ТОВ “Полісся метал”_____________________________________________________

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 №41 від 05.03.2020 року “Про внесення змін до наказу від 15.05.2017 р. за № 65”. (протокол 
№ 105-20 від 23.12.2020р .).
____________ По Криворізькому регіону створена комісія наказом № 11 від 11.01.2021р. Голова комісії —
заступник директора Потєхін О.В. пройшов відповідне навчання в НВЦ ДОР. З “Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (НПАОП 0.00-1.81-18). витяг з протоколу №260 
від 15.11.2018 р.. “Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП 0.00-1.71
13) протокол НВЦ ДОР № 63-1 від 18.04.2018р.. “Правил охорони праці під час виконання робіт на висо
ті” (НПАОП 0.00-1.15-07) протокол НВЦ ДОР № 262 від 15.11.2018р. “Загальний курс охорони праці — 
пр.№9 від 27.03.2019р. “Правила безпеки систем газопостачання” (НПАОП 0.00-1.76-15) пр. № 2 від 
01.04.2019р. “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (НПАОП 40.1-1.21-98 група 
електробезпеки IV до 1000 та вище 1000В) протокол №9 від 27.03.2019р: “Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 
0.00-1.80-18) та “Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) 
протокол №2 від 21.03.2019р.. “Правил пожежної безпеки в Україні” (НАПБ А.01.001-2014) протокол № 
186-4 від 24.09.2018р. Члени комісії: Чорняк К.П. - начальник центрального складу. Асмолов С.О. - інже
нер з охорони праці. Пальцев О.В. - уповноважена особа з питань охорони праці пройшли відповідне на
вчання в навчально —  виробничому центрі Дніпропетровської обласної Ради.
 Наказом № 9 від 06.01.2021р. Призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуата
цію електрогосподарства начальника центрального складу Чорняк К.П. (IV гр. Електробезпеки, протокол 
№ 9 від 27.03.2019р.). а за його відсутності завідуючий складом Усенко М.Л. (IV гр. Електробезпеки про
токол № 9 від 27.03.2019р.)
 Наказом № 12 від 11.01.2021р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуата
цію та зберігання обладнання, що працює під тиском начальника центрального складу Чорняк К.П. який 
пройшов навчання в НВЦ ДОР (пр. № 260-1 від 19.11.2018р.). а в його відсутності завскладом Усенко 
М.Л.(пр. № 260 —  1 від 19.11.2018). та відповідно “Правилам безпеки систем газопостачання” (НПАОП 
0.00-1.76-15) протокол № 12 від 01.04.2019.
 Наказом № 10 від 11.01.21р. “Про організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією
вантажопідіймальних кранів” призначено відповідальних:
- з нагляду за утриманням в справному стані та безпечним проведенням робіт вантажопідіймальними 
кранами заступника директора з технічних питань Кравченко С.В. (IV група з електробезпеки, до 1000В). 
у разі його відсутності обов'язки покласти на керівника ТВРРМ Статівку П.В. (IV група з електробезпе
ки. до 1000В). які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони прапі під час екс
плуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” комісією 
Держпраці (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) після навчання у ЛТТ “Придніпровській ЕТЦ” 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №81-731-19 від 
26.07.2019р.) після навчання у ТОВ НВЦ “Професійна безпека”:
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” 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 105-20 від 
23.12.2020р.). НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”



■ витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) після навчання у ДП “Придніпровський ЕТІГ:за відомчий 
нагляд за утриманням та безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів і вантажозахоплюючих при
строїв — заступника директора з технічних питань Кравченко С.Г.
- за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів начальника центрального складу Чорняк 
К.П. який пройшов навчання в НВЦ ДОР по “Правилам охорони прапі під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) — 
протокол № 113-1 від 16.05.2019 має IV гр. Електробезпеки і відповідне навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 
“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (пр. № 9 від 27.03.2019р.) та НПАОП 
0.00-1.75-15 “ Правила охорони прапі під час вантажо-розвантажувальних робіт” (пр. № 62 від 18.04.2018 
НВП ДОР).
- за безпечне проведення робіт кранами завідуючий складом Усенко М.Л.. який пройшов навчання в 
НВЦ ДОР по НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони прапі під час вантажо-розвантажувальних робіт” 
(пр. № 62 від 18.04.2018). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристоїв і відповідного обладнання” (пр. № 4 від 21.03.2019р.). IV 
гр.електробезпеки НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” 
(пр. № 9 від 27.03.2018р.)
 Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Відповід
альним за охорону прапі 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 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 105-20 від 
23.12.2020р.). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
еранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони прапі 
під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020р.) і переві
рку знань комісією Держпраці: НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”, (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) і перевірку знань комісією Головного управлі
ння Держпраці у Дніпропетровській області.
 В Криворізькому регіоні нагляд за дотриманням вимог законодавства з охорони праці та промис
лової безпеки здійснює інженер з охорони праці Асмолов С.О.. який пройшов навчання з загальних пи
тань охорони праці НВЦ ДОР (пр. № 120 від 29.05.2019р.) по НПАОП 0.00-1.80-18 “ Пряииття охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і ні дпоиі дного обпяднян- 
ня” (пр. № 113 — 1 від 16.5.2019р.). НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони пратті під час вантажо — роз
вантажувальних робіт” (пр. № 189 від 11.09.2019р.): НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем га
зопостачання” (пр. № 137 від 13.06.2019р.). має фахову о с в іт у  з пожежної безпеки-закінчив Харківське 
пожежно-технічне училище МВС України в 1974р: а також навчання по “Правилам технічної є к с п л у я т я п ії  

електроустановок споживачів”. “Правила безпечної експлуатації електроустановок спожинячіи” має III 
гр. електробезпеки (пр. № 127 30.05.2019 НВЦ ДОР) “Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, шо працює під тиском” НПАОП 0.00-1.80-18 (15.08.2018 ГНМЦ м.Київ № 584-18-4)
_________ Робітники підприємства проходять навчання і перевірку знань, а також інструктажі з питань
охорони праці та безпечного виконання робіт відповідно до ииконуияних робіт:

- електрогазозварник Пальцев О.В пройшов перевірку знань з питань пожежно-технічного м ін ім у м у  

(НАПБ А.01.001-2014) НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони прапі під час експлуататтії обладнання 
що працює під тиском’1. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”, інструкцій з 
охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №4 від 11.01.2021р) виданий комісією ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”:

- Машиніст крану Ковтун Л.М. ( II група з електробезпеки), пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80
18 "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання”, НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони пратті піл час вантажно-розвантажу
вальних робіт”, інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 “Пряииття 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів” . “Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів”, НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні”. “Правила угтятптуияння 
електроустановок” (протоколи №3 від 11.01.2021р. видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

- Машиніст крану Пихтіна О.О. ( II група з електробезпеки^ пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80
18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони пратті під час вантажно-розвантажу
вальних робіт”, ін с т р у к ц ій  з охорони праці у  обсязі виконуваних робіт НПАОП 40 1-1 91-РЯ



безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні”. “Правила улаштування 
електроустановок" (протоколи №3 від 11.01.2021р. видані комісією ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП”:

- стропальник Андрійчук Е.М. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання". 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт", інструкцій з 
охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №2 від 11.01.21р видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”:

- стропальник Пальцев О.В пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони прані під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт", інструкцій з 
охорони прапі у обсязі виконуваних робіт (протокол №2 від 11.01.21р. видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”:

- стропальник Чубук О.С пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони прапі під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 
0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №2 від 11.01.21р. видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

- стропальник Шинкаренко А.О.. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони пра
ці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання". 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” , інструкцій з 
охорони праці у обсязі виконуваних робіт ( протокол №2 від 11.01.2021 р.) видані комісією ТОВ "АВ 
МЕТАЛ ГРУП”:

стропальник Хамаза Р.О. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання". 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкцій з 
охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №2 від 11.01.21р. видані комісією ТОВ "АВ МЕТАЛ 
ГРУП":

- стропальник Тунік В.М пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці пі д чяг 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обляпняння”. НПАОП 
0.00-1.75-15 "Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протокол №2 від 11.01.21р. видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП":

- стропальник Галка Д.В.пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обпядняння". НПАОП 
0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт", інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт ( протокол №2 від 11.01.2021 р.) видані комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ 
ГРУП”

Робітники підприємства, які зайняті при експлуатації обладнання та інструменту підвищеної небезпеки 
мають в ід п о в ід н у  кваліфікацію:
- Машиніст крану Ковтун Л.М. пройшла професійну підготовку в СПТУ-33 м.Кривий Ріг пр.№3 від 
04.04.1990. має посвідчення №7183.
- Машиніст крану Пихтіна О.О. пройшла професійну підготовку в Центрі підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів№1. має посвідчення, видане 26.06.2020р. № 0036. протокол № 27.
- Пальцев О.В. (посвідчення №007071 від 25.04.2018р. НВЦ ДОР ) отримав професію стропяттт.ник:
- Андрейчук Е.М. (посвідчення №008880 від 04.08.2020р. НВЦ ДОР) отримав професію стропальник:
- Шинкаренко А.О. (посвідчення №007070 від 25.04.2018р. НВЦ ДОР) отримав професію стропальник:
- Хамаза Р.О. (поевдчення №009263 від 25.11,2020р. НВЦ ДОР) отримав професію стропальник:
- Тунік В.М. (посвідчення №009057 від 30.09.2020р. НВЦ ДОР ) отримав професію стропяпьниу
- Галка Д.В. (посвідчення №046733 від 15.04.2013 навчальний центр “Моноліт”) отримав професію 
стропальник:
- Чубук О.С. (посвідчення №008881 від 04.08.200р.) отримав професію стропальник.
-Пальцев О.В.. отримав професію газорізальника (посвідчення №007615 від 15.11.2018р. НВЦ ДОР)



Лаказом № 3 від 09.01.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони праці на 
вили робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 3 від 09.01.2020 р. введено в дію інструкції з 
охорони прані № 5 для стропальника: № 4 для машиністу крана: № 13 при виконанні вантажйо-розванта- 
жувальних робіт: № 12 з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів (з киснем, ацети
леном і зрідженими газами): № 11 для електрогазозварника (газорізальника)._____________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

 Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- паспорти, керівництва з експлуатації:_____________________________________________________________
- журнал обліку обладнання:______________________________________________________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів:____________________________________________________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв:_______________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари:
- вахтовий журнал машиністів кранів:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
____________Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують: редуктор пропановий
моделі БПО-5ДМ. зав. № 008.00.2. р.в. Україна: редуктор кисневий моделі БКО 50ДМ. зав: №006.00.1. 
2018 р.в. Україна, а також різак АЦТОМАТІК СА5 СЦТТЕК. МОРЕЬ СО -  30.

Відповідно до вимог “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” електротехнічною 
лабораторією ТОВ “НВП КРАНМОНТАЖ" проведенні вимірювання опору розтікання на основних 
заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування крану, перевірка ізоляції обмоток електродвигу
нів. кабелів:
- кран типу баштовий — регістраційний № 73640 марка КБ — 308 А. вантажопіпіймальність 8т.. 
заводський №1439. рік (протокол № від 24.07.2020р.~):
- кран типу козловий — ККС — 12.5 — 32. регістраційний № 73342. вантажопі лі ймальність 12.5т. 
заводський №1125: (протокол № 1010 від 24.07.2020р.).
- кран типу козловий — ККС —  12.5 — 32. регістраційний №73341. вантажопі лі ймальність 12.5т. 
заводський № 1122. (протокол №1011 від 24.07.2020р.)

Устаткування, шо декларується згідно “Порядку проведення огляду, випробування та експертного обсте
ження (технічного діагностування) матпин. механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” (пост. КМУ 
від 26.05.2004р. №687) та НПАОП “Правила охорони прапі під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” пройшло:
- кран баштовий —  регістраційний № 73640 марка КБ —  308 А. вантажопідіймальність 8т.. заводський 
№1439. рік випуску 1993. м.Нікополь. Україна проведено 23.07.2020 р. технічне діагностування екс
пертами ТОВ "НВП КРАНМОНТАЖ” 24.07.2020р. позачерговий технічний огляд експертами ТОВ 
"НВП КРАНМОНТАЖ” :______________________________________________________
- кран козловий —  ККС —  12.5 — 32. регістраційний № 73342. вантажопідіймальність 12.5т. заводський 
№1125: рік випуску 2007. м.Калуш. Україна, проведено 23.07.2020 р. технічне діагностування експертами 
ТОВ “НВП КРАНМОНТАЖ” 24.07.2020р. позачерговий технічний огляд експертами ТОВ “НВП 
КРАНМОНТАЖ” :
- кран козловий — ККС — 12.5 — 32. регістраційний №73341. вантажопідіймальність 12.5т. заводський 
№ 1122. рік випуску 2006. м.Калуш. Україна, проведено 23.07.2020 р. технічне діагностування експерта
ми ТОВ “НВП КРАНМОНТАЖ” 24.07.2020р. позачерговий технічний огляд експертами ТОВ “НВП 
КРАНМОНТАЖ”

Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів здійснює ТОВ “НВП КРАНМОНТАЖ” (дозвіл 
№1466.17.12. діє до 27.12.2022р.. виданий Головним управління Держпраці у Дніпропетровській 
області).
 Наказом №74 від 22.02.2019р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів
індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних доку
ментів. 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, спєіівзут-
тям. захисними касками, рукавицями тощо).

засобів індивідуального захисту 
Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони праці, 
шо діють у ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП": Закону України “Про охорону праці”: Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) матпин. механізмів, устаткован
ня 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. № 1262: 
“Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 
26.01,2005р: НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони прапі”: 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 прапі”: НПАОП 0.00-6.03-93 “Поря
док опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, шо діють на під
приємстві”: НПАОП 0.00-7.11-12 “Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони прапі 
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 си
стем газопостачання”: НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони прапі під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”: НПАОП 0.00-1.81-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо 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 пра- 
ПІ

У ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” Криворізького регіону є куток охорони праці- оснащений: комп’юте
рами. навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними м іж 
галузевими та галузевими нормативними актами з охорони прапі. медичною і довідковою  літературою, 
навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для 
проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, 
охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.
(Нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичної забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному.органі 
Держпраці /д о р о го  2 0 ^ р . № РЖУ1/. АС

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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ДЕКЛАРАЦІЯ  
Відповідності матеріально-технічної бази  

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВАРИ СТВО  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДП О ВІДА Л ЬН ІС ТЮ  “АВ  
М ЕТАЛ ГРУП ”________________________________________________________________________________

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________________ 49000. Дніпропетровська обл., м. Дніпро, в у л . Шолом-Алейхема. буд. 5________________
місце знаходження,

_______________________________________код ЄДРПОУ 36441934______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________________ Директор Тульчінська Олена В’ячеславівна__________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника;

_______________________ тел. (0561 790-73-00, телефакс (056) 790-73-01. оШсе@ауте.иа__________________
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;

____________ П олтавська обл., м. Кременчук, вул. Леонова.96.______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но 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 04.02.2021 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: зварю вальні 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),

І

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: 3_______________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Дніпро. в у л . ІТТолом-Алейхема. буд. 5 (дого
вір оренди № АИ-0108 від 01.08.2016 р. Укладений з ТОВ “АВ інвест груп”).
виробничі приміщення за адресою: Полтавська обл.. м. Кременчук, вул. Леонова. 96___________________

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

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 №41 від 05.03.2020 року “Про внесення змін до наказу від 15.05.2017 р. за № 65”. (протокол 
№ 105-20 від 23.12.2020р.).
 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 комі
сії: 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”. 
НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підійма
льних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час екс
плуатації обладнання, що працює під тиском’Тпротокол № 105-20 від 23.12.2020р.) комісіями Держпраці 
після проходження навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”.
 Голова комісії-головний енергетик Масюк С.Ф. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) та
члени комісії: заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В), заступник директора з технічних питань Кравченко С.Г. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), 
пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.01-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок спо
живачів”. (витяг з протоколу №105-20 від 23.12.2020р.') комісією Держпраці після проходження навчан
ня у ДП “Придніпровський ЕТЦ” та комісією Управління Держпраці у Дніпропетровській обл.
_______Наказ №9 від 31.01.2020 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію
електрогосподарства по м. Кременчук, за збереження та справність електроінструменту заступника дире
ктора по Кременчуцькому регіону Дергая В.В. (IV група з електробезпеки, до 1000В). у разі його відсут
ності обов'язки покласти на працівника з кваліфікаційною групою електробезпеки IV. який пройшов 
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 ТОВ “УК СПЕКТР” м.Дніпро і перевірку знань комісією ТОВ ”АВ Метал Груп” (витяг з 
протоколу № 35 від 28.12.2020 р.).
 Наказ № 7 від 31.01.2020 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію.
зберігання посудин, що працюють під тиском заступника директора по Кременчуцькому регіону Дергая
В.В.. у разі його відсутності обов'язки покласти на працівника, який його заміщує, який пройшов на
вчання НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під ти
ском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” у ТОВ “УК СПЕКТР” м.Дніпро і 
перевірку знань комісією ТОВ ”АВ Метал Груп” (витяг з протоколу № 35 від 28.12.2020 р., протоколи 
№39 від 28.12.2020р .).
_________Наказом №3 від 31.01.2020 р. призначено відповідальних за безпеку під час виконання газопо-
лум’яних. зварювальних робіт заступника директора по Кременчуцькому регіону Дергая В.В. (IV група з 
електробезпеки, до 1000В). у разі його відсутності обов'язки покласти на комірника Козловепь С.А.. 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 охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”. НПАОП 40.1-1.21-98 
“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. НПАОП 40.1-1.07-01 “Правила експлуа
тації електрозахисних засобів”. “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. “Прави
ла улаштування електроустановок”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні” ін с т р у 
кцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протоколи №35 від 28.12.20р.. №33 від 28.12.2020р..
№36 від 28.12.2020р .. №36 від 28.12.2020р.) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”.______

(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. Відпо
відальним 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 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних ро
біт”, НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 105-20 від 
23.12.2020р.). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони пра
ці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020р.) і пере
вірку знань комісією Держпраці; НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”, (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) і перевірку знань комісією Головного управ
ління Держпраці у Дніпропетровській області.
Наявністю служби охорони праці,

_________Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з пи
тань охорони прапі 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:____________________________________
- комірник, машиніст крана, що керується з підлоги, стропальник, газорізальник Козловець С.А. пройшов 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що пра
цює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”. НПАОП 0.00-1.80-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і від
повідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт” інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протоколи №33 від 
28.12.2020р.. №36 від 28.12.2020р.) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”
- стропальник, газорізальник Ляшук М.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охо
рони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила без
пеки систем газопостачання”. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Пра
вила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” інструкцій з охорони праці у обсязі ви
конуваних робіт (протоколи №34 від 28.12.2020р., №31 від 28.12.2020р. ) виданий комісією ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”

Робітники підприємства, які зайняті при експлуатації обладнання, шо декларується мають в ід п о в ід н у  

кваліфікацію:_____________________________________________________________________________________
- Козловець С.А. (посвідчення №80-01 від 02.03.2020 р.) отримав професію газорізальник 3 розряду у ПП 
фірма “Профінвест” м. Кременчук;
- Ляшук М.В. (посвідчення №80-02 від 02.03.2020 р.) отримав професію газорізальник 3 розряду у ПП 
фірма “Профінвест” м. Кременчук.
 Наказом № 11 від 31.01.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 11 від 31.01.2020 р. введено в дію 
інструкції з охорони праці № 6 при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. № 8 з безпечної екс
плуатації. зберігання і транспортування балонів (з киснем, ацетиленом і зрідженими газами); №2 для еле
ктрогазозварника (газорізальника)._____________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

 Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів частоти та переносних 
світильників:
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність;
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
________ Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують: редуктор пропановий мо
делі РЗ “ДОНМЕНТ». зав № 008.00.2. 2017р.в. Україна: редуктор кисневий типу РЗ “ДОНМЕНТ», зав №
006.00.1. 2017р.в. Україна; різак ручної кисневої різки типу РЗ “ДОНМЕНТ» 300 П зав. №ЦА
2.006.10381-17. 2018 р.в.. Україна.________________________________________________________________

експлуатаційна документація



Наказом 10 від 31.01.2020 р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів інди- 
луального захисту, шо 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, спецвзут-
тям. захисними касками, рукавицями тощо). ____________________________________________________

засобів індивідуального захисту 
Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони праці, 
шо 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, устаткован
ня 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. № 1262: 
“Перелік робіт підвищеної небезпеки” затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 
26.01.2005р: 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 праці”: 
НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”: НПАОП 0.00-6.03-93 “Поря
док опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на під
приємстві”: 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 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 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 пра
ЦІ
 У ТОВ “АВ 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 
знань з питань охорони праці.
(Нормативно-правовоіуаййшимально-технічної бази, навчально-методичної забезпечення)• г"' .7 4 V

О.В. Тульчінська 
(ініциали та призвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держ
праці $  20«^р. № 41

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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З с ? - 002- ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази  

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВАРИ СТВО  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІД П О ВІД А Л ЬН ІС ТЮ  “АВ  
М ЕТАЛ ГРУ П ”__________________________________________________________________________________

для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 49000. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, в у л .  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, оШсе@ауте.иа____________________
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;

____________________________Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Леонова 96.______________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосов
но 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 04.02.2021 р. -______________________
(дата проведення ауциту)

Я. Тульчінська Олена В’ячеславівна
(п р ізв и щ е , ім ’я т а  п о  батьков і кер івник а ю р и д и ч н о ї о с о б и

а б о  ф ізи ч н о ї о с о б и -п ід п р и є м ц я )

ц іє ю  д ек л а р а ц ією  п ід т в е р д ж у ю  в ід п о в ід н іс т ь  м а т ер іа л ь н о -т ех н іч н о ї б а зи  т а  у м о в  п р а ц і в и м огам  зак он одав ст в а  з 
п и тан ь  о х о р о н и  п р ац і п ід  ч а с  ви к он ан н я  т а к и х  р о б іт  п ід в и щ е н о ї н е б е з п е к и  т а /а б о  ек сп л у а т а ц ії (за ст о су в а н н я ) т а 
к и х  м аш и н , м ех а н ізм ів , устатк ов ан н я  п ід в и щ е н о ї н е б е з п е к и :_______________________________________________________________

(н а й м ен у в а н н я  в и д у  р о б іт  п ід в и щ е н о ї н е б езп ек и ,

вантажопідіймальні крани: кран типу мостовий електричний 10.0 т., зав. № 52-775. 1987 р.в.. країна
т а /а б о  м аш и н , м ех а н ізм ів , устатк ов ан н я  п ід в и щ е н о ї н е б е з п е к и ,

виробник Узбекистан “ Виробниче об’єднання підйомників Ташкент”, кран типу мостовий електричний



.0 т.. зав. № 52776, 1987 р.в.. країна виробник Узбекистан “ Виробниче об’єднання підйомників Тапт-
.ент” :

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є єм
ностями для газового моторного палива: балони з пропан-бутаном 2011 р.в.. Україна. 1 од.: балони з
киснем 1990 р.в.. СРСР. З од.______________________________________________

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: 5________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує офісні приміщення за адресою: м.Дніпро. в у л . ІНолом-Алейхема. буд. 5 (дого
вір оренди № АИ-0108 від 01.08.2016 р. Укладений з ТОВ “АВ інвест груп”), виробничі приміщення за 
адресою: Полтавська обл.. м. Кременчук. вул.Леонова.96._____________________________________________

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 №41 від 05.03.2020 року “Про внесення змін до наказу від 15.05.2017 р. за № 65”. (протокол 
№ 105-20 від 23.12.2020р.4).
 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 комі
сії: 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”. 
НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підійма
льних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час екс
плуатації обладнання, що працює під тиском’їпротокол № 105-20 від 23.12.2020р.) комісіями Держпраці 
після проходження навчання у ДП “Придніпровський ЕТЦ”.
 Голова комісії-головний енергетик Масюк С.Ф. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) та
члени комісії: заступник директора з охорони праці Скуратов М.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 
В), заступник директора з технічних питань Кравченко С.Г. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), 
пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.01-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок спо
живачів”. (витяг з протоколу №105-20 від 23.12.2020р.) комісією Держпраці після проходження навчан
ня у ДП “Придніпровський ЕТЦ” та комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.
_______Наказ №9 від 31.01.2020 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію
електрогосподарства по м. Кременчук, за збереження та справність електроінструменту заступника дире
ктора по Кременчуцькому регіону Дергая В.В. (IV група з електробезпеки, до 1000В). у разі його відсут
ності обов'язки покласти на працівника з кваліфікаційною групою електробезпеки IV. який пройшов 
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 ТОВ “УК СПЕКТР” м.Дніпро і перевірку знань комісією ТОВ ”АВ Метал Груп” (витяг з 
протоколу № 35 від 28.12.2020 р.).
 Наказ № 7 від 31.01.2020 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію.
зберігання посудин, що працюють під тиском заступника директора по Кременчуцькому регіону Дергая
В.В.. у разі його відсутності обов'язки покласти на працівника, який його заміщує, який пройшов на
вчання НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під ти
ском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” у ТОВ “УК СПЕКТР” м.Дніпро і 
перевірку знань комісією ТОВ ”АВ Метал Груп” (витяг з протоколу № 35 від 28.12.2020 р.. протоколи 
№39 від 28.12.2020р .).
_______Наказом №4 від 31.01.2020 р. призначено відповідальних:
- з нагляду за утриманням в справному стані та безпечним проведенням робіт вантажопідіймальними 
кранами заступника директора з технічних питань Кравченко С.В. (IV група з електробезпеки, до 1000В). 
у разі його відсутності обов'язки покласти на керівника ТВРРМ Статівку П.В. (IV група з електробезпе
ки. до 1000В). які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час екс
плуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” комісією



лержпраці (протокол 105-20 від 23.12.2020р.) після навчання у ДП “Придніпровській ЕТП” комісією Го
ловного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.:
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” 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 105-20 від 
23.12.2020р.). НПАОП 0.00-1.75-15 "Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” 
(витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) після навчання у ДП “Придніпровський ЕТП”:
- за утримання у справному стані крану заступника директора по Кременчуцькому регіону Дергая В.В. 
(IV група з електробезпеки, до 1000В). у разі його в і д с у т н о с т і  обов'язки покласти на працівника з квалі
фікаційною групою електробезпеки IV. який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”. НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. 
“Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів”. НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожеж
ної безпеки в Україні”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони прапі під час вантажно-розвантажу
вальних робіт” (протоколи №39 від 28.12.2020р.. №35 від 28.12.2020р. ) виданий комісією ТОВ “АВ 
МЕТАЛ ГРУП”.
- за безпечне проведення робіт краном комірника Козловець С.А. (III група з електробезпеки, до 1000В). 
у разі його в і д с у т н о с т і  обов’язки покласти на працівника який його заміщує, який пройшов перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, пі
діймальних пристроїв і відповідного обладнання”. 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”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони прапі під 
час вантажно-розвантажувальних робіт” інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протоко
ли №33 від 28.12.2020р.. №36 від 28.12.2020р.) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”

 Наказом по підприємству № 82 від 07.06.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. Відповід
альним 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 ЕТП” із Загальних питань з 
охорони праці. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони прані під час вантажно-розвантажувальних 
робіт”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з протоколу № 105-20 від 
23.12.2020р.'). НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
еранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони прапі 
під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском” (протокол № 105-20 від 23.12.2020р.') і переві
рку знань комісією Держпраці: НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”, (витяг з протоколу № 105-20 від 23.12.2020р.) і перевірку знань комісією Головного управлі
ння Держпрапі у Дніпропетровській області._______________________________

 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 пере
вірки знань з питань охорони праці”. Робітники підприємства, які зайняті у експлуатації обладнання, шо 
декларується пройшли перевірку знань з питань охорони прапі:_______________________________________
- стропальник Розов Є.С. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони пратті під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 
0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкцій з охорони 
праці у обсязі виконуваних робіт (протоколи №35 від 28.12.2020р. №32 від 28.12.2020р.) видані комісією 
ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:
- стропальник Пономарьов С.Е. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони прапі 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання” 
НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, інструкцій з 
охорони прапі у обсязі виконуваних робіт (протоколи №35 від 28.12.2020р. №32 від 28.12.2020рЛ видані 
комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”:

- комірник, машиніст крана.шо керується з підлоги, стропальник, газорізальник Козловепь С.А. пройшов 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони праці під час ексштуататтії обладнання, шо пра
цює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”. НПАОП 0.00-1.80-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і від
повідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила охорони прапі під час вантажно-розвантажу
вальних робіт”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони прапі під час експлуатації обладнання, шо пра- 
цюг під тиском”. НПАОП 0 00-1.76-15 “Ппавиля безпеки оигтем т'ячоттпс.тячяннч” ін^тгу'птїт* ■» руопртпт



.раці у обсязі виконуваних робіт (протоколи №33 від 28.12.2020р.. №36 від 28.12.2020р. ) виданий комісі
єю ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”
- стропальник, газорізальник Ляшук М.В. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила 
охорони прапі під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила 
безпеки систем газопостачання”. НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони прапі під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”. НПАОП 0.00-1.75-15 
“Правила охорони прапі під час вантажно-розвантажувальних робіт”. НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, шо працює під тиском”. НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила 
безпеки систем газопостачання”, інструкцій з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протоколи №34 
від 28.12.2020р.. №31 від 28.12.2020р.) виданий комісією ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”
______ Робітники підприємства, які зайняті при експлуатації обладнання, шо декларується'мають від
повідну кваліфікацію:
Розов Є.С. (посвідчення №75-11 від 27.02.2020 р.) отримав професію стропальник 3 розряду у ПП фірма 
“Профінвест” м. Кременчук: Пономарьов Є.Е. (посвідчення 202/03 від 16.07.2019 р.) отримав професію 
стропальник 3 розряду у ПП фірма “Профінвест” м. Кременчук: Козловець С.А. (посвідчення №202/01 
від 16.07.2019 р.) отримав професію стропальник 3 розряду у ПП фірма “Профінвест” м. Кременчук: 
Козловець С.А (посвідчення №80-01 від 02.03.2020 р.) отримав професію газорізальник 3 розряду у ПП 
фірма “Профінвест” м. Кременчук: Козловець С.А (посвідчення№ 60-02 від 15.01.21р.) отримав профе
сію машиніст крана, шо керується з підлоги 3 розряду у ПП фірма “Профінвест” м. Кременчук: Ляшук 
М.В. (посвідчення №24-01 від 03.02.2020 р.) отримав професію стропальник 3 розряду у ПП фірма 
“Профінвест” м. Кременчук: Ляшук М.В. (посвідчення №80-02 від 02.03.2020 р.) отримав професію га
зорізальник 3 розряду у ПП фірма “Профінвест” м. Кременчук.
 Наказом № 3 від 09.01.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з охорони
праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 3 від 09.01.2020 р. введено в дію ін
струкції з охорони праці № 5 для стропальника: № 4 для маїпиністу крана: № 13 при виконанні вантажно- 
розвантажувальних робіт: № 12 з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування балонів (з киснем, 
ацетиленом і зрідженими газами): № 11 для електрогазозварника (газорізальника).__________ ^ _________

 Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною документа
цією:
- паспорти, керівництва з експлуатації:_____________________________________________________________
- журнал обліку обладнання:______________________________________________________________________
- журнали технічних обслуговувань та ремонтів: _________________________________________________
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв:_______________________________
- журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари:
- вахтовий журнал машиністів кранів:
-журнал періодичного огляду різаків, газокористуючого обладнання на газонепроникність:
-журнал технічних обслуговувань і ремонтів.
_____________ Під час експлуатації балонів з газами на підприємстві застосовують: редуктор пропановий
моделі РЗ “ДОНМЕНТ». зав № 008.00.2. 2017р.в. Україна: редуктор кисневий типу РЗ “ДОНМЕНТ». зав 
№ 006.00.1. 2017р.в. Україна: різак ручної кисневої різки типу РЗ “ДОНМЕНТ» 300 П зав. №ЦА
2.006.10381-17. 2018 р.в.. Україна.
______________ Е лектротехнічною лабораторією ТОВ “ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР “ЕНЕРГОЕКСПЕРТ”
проведені вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устатку
вання (протокол №82-11/20 від 19.11.2020р.). вимірювання опору ізоляції кабелів та проводів (протокол 
№83-11/20 від 19.11.2020р.). перевірки повного опору петлі ”фаза-нуль”(протокол №84-11/20 від 
19.11.2020р.).
______________ Устаткування, шо декларується згідно “Порядку проведення огляду, випробування та екс
пертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небез
пеки” (пост. КМУ від 26.05.2004р. №687) та НПАОП “Правила охорони пратті під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" пройшло:
- кран типу мостовий в/п 10.0 т. зав. № 52-775 проведено 19.11.2020 р. технічне діагностування екс
пертами ТОВ “ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР “ЕНЕРГОЕКСПЕРТ”. 27.11.2020р. повний технічний огдяд екс
пертами ДП “ПОЛТАВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАПІ”.

Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів злійснює ДП “ПОЛТАВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО- 
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ” (дозвіл №29.17.30. діє до 14.09.2022р.. виданий Державною слу
жбою України з питань прапі).



‘ Наказом № 10 від 31.01.2020 р. На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, шо надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних доку
ментів. 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, спецвзут- 
тям. захисними касками, рукавицями тошоУ

засобів індивідуального захисту 
Наказом № 11 від 28.11.2018 р. затверджений Перелік нормативно-правових документів з охорони прапі. 
шо діють у ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП”: Закону України “Про охорону прапі”: Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування') машин, механізмів, устаткован
ня 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. № 1262: 
“Перелік робіт підвищеної небезпеки" затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України №15 від 
26.01.2005р: НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони пратті”: 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 “Поря
док опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони прапі. шо діють на під
приємстві”: 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 використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”: НПАОП 0.00-1.75-15 “Правила 
охорони прапі під час вантажно-розвантажувальних робіт ”: НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки си
стем газопостачання”: НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорони прапі під час експлуатації ванта
жопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”: НПАОП 0.00-1.81-18 
“Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо 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 
прапі та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно- правових актів з охорони пря- 
ИІ

У ТОВ “АВ МЕТАЛ ГРУП” є кабінет охорони прапі. оснащений: комп’ютерами, навчальними та 
наочними посібниками з охорони прапі. 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 наича- 
ння. інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони п р атт і, перевірки 
знань з питань охорони прапі.
(Нормативно-правової та матеріально^^дааФ&вї^їази, навчально-методичної забезпечення)

ІО ОЬ  20 ^  Р.

О.В. Тульчінська
(підпис) І /' іІШГЧч (ініциали та призвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці л о п Р ’гр  2 0 ^ р . № Л /  Л С

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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