
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підприємство «АМ ГРУП»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

51200, Україна. Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ. вул. Сучкова, буд. 117
місцезнаходження,

36699490_________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

директор Волочай Сергій Олександрович. тел. (0562) 32-68-65______________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

info @ameroup. in. иа_______________________________________
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;
51200. Україна, Дніпропетровська обл.,м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 117

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

_______________ Договір страхування не укладався____________________
(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

_____ Добровільний аудит з охорони праиі не проводився__________
(дата проведення аудиту)

Я, директор ПП «АМГРУП» Волочай Сергій Олександрович_____________
(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 та промислової безпеки під 
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

експлуатація технологічних транспортних засобів, а саме:______________________
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
- навантажувач вилковий моделі 1260 «SVETRAK», виробництва 1992 року, країна

виробництва -  Швеція, ідент. № 403284. держ. номер Т 04972 АЕ:_______________



- навантажувач електричний моделі R-60-35 «STILL», виробництва 2005 року,
країна виробництва -  Німеччина, ідент. № 516046002493. держ номерТ 04971 АЕ

устатковання підвищеної небезпеки, тип або м арка (за наявності),

- навантажувач електричний моделі Е-40 «LINDE», виробництва 2003 року, країна 
виробництва -  Німеччина, ідент. № G1X337P0039. держ номер Т 04970 
АЕ 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

робочих місць - 7 од., в тому числі на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 4  од._____________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

виробнича будівля знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 117

і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІН Ш І В ІД О М О С Т І: Відповідальною особою за дотримання законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки при експлуатації заявлених 
транспортних засобів є начальник виробництва ПП «АМ ГРУП» Щербина Дмитро 

Вадимович -  наказ № 18/2-ОП від «22» січня 2018 р.

особами, відповідальними за безпечне виконання робіт, призначені:
- відповідальним за безпечну експлуатацію навантажувачів -  майстер виробничої 

дільниці ПП «АМ ГРУП» Губрієнко Олексій Анатолійович -  наказ № 18/2-ОП від 
«22» січня 2018 p.:

- відповідальним за утримання у справному технічному стані навантажувачів-----
майстер виробничої дільниці ПП «АМ ГРУП» Губрієнко Олексій Анатолійович - 
№ 18/2-ОП від «22» січня 2018 р.

Директор ПП «АМ ГРУП» Волочай Сергій Олександрович пройшов навчання в ТОВ 
«УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі У 
Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праиі». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятий відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праиі 
(протокол №004 від 11.01.2018). пройшов навчання в ТОВ «УК «ПроФіЛайн» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області 
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праиі на автомобільному транспорті (протокол 
№ 156 від 22.06.2018).

Начальник виробництва ПП «АМ ГРУП» Щербина Дмитро Вадимович пройшов 
навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраиі у Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праиі», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятий відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці 
(протокол № 004 від 11.01.2018): пройшов навчання в ТОВ «УК «ПросЬіЛайн» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області 
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праиі на автомобільному транспорті (протокол 
№ 156 від 22.06.2018).



Майстер виробничої дільничі ПП «AM ГРУП» Губрієнко Олексій Анатолійович 
пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраиі V Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», прийнятий відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці 
(протокол №004 від 11.01.2018), пройшов навчання в ТОВ «УК «ПуофіЛайн» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області 
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті (протокол 
№ 156 від 22.06.2018).

Працівники підприємства мають професію — водій навантажувача:
Щербина Дмитро Вадимович — посвідчення №010910 від 28.12.2011. видане ТОВ 

«УК Спектр»
Губрієнко Олексій Анатолійович - посвідчення №0262 від 22.02.2016. видане ТОВ 

«УК Спектр»
Піскун Олекссандр Анатолійович - посвідчення № 0261 від 22.02.2016, видане ТОВ 

«УК Спектр»
які пройшли навчання і перевірку знань у ТОВ «УК Спектр» НПАОП 0.00-1.75-15 

правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (протокол № 006-1 
від 12.01.2018). НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті (протокол № 18-Н від 28.06.2018 комісією ПП «AM ГРУП», призначеною 
наказом № 17-Н від 25.06.2018).

На підприємстві створена служба охорони праці (наказ № 12/2-ОП від 19.01.2018) у 
складі 2 (двох) чоловік). Начальником служби охорони праиі призначений директор ПП 
«AM ГРУП» Волочай Сергій Олександрович (за сумісництвом). Особою, відповідальною за 
охорону праиі у ПП «AM ГРУП» призначено начальника виробництва Щербина Дмитро 
Вадимович (за сумісництвом) (наказ № 12/2-ОП від 19.01.2018).

На підприємстві створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань 
охорони праиі (наказ№ 12/3 від 19.01.2018) у складі:

Начальник виробництва ПП «AM ГРУП» Щербина Дмитро Вадимович -  голова 
комісії:

Директор ПП «AMГРУП» Волочай Сергій Олександрович -  член комісії
Майстер виробничої дільниці ПП «AM ГРУП» Губрієнко Олексій Анатолійович — 

член комісії.
Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно- 

правових актів з охорони праці.
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці: 

інструкція з охорони праиі № ОП 12-04 та ОП 12-05 для водіїв електро та 
автонавантажувачів (наказ № 18/1 від 22.01.2018)

На підприємстві затверджено та введено у дію Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праиі (наказ № 12/4-ОП від 25.01.2018), 
затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
(наказ № 12/4-ОП від 25.01.2018). затверджено план-грасЬік, згідно якого проводиться 
навчання та перевірка знань з питань охорони праиі. З працівниками проводяться 
інструктажі з охорони праиі у відповідності до вимог чинного законодавства.

На підприємстві в наявності паспорта та інша експлуатаційна документація на 
устаткування . обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по 
виробничим дільницям.



Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спеивзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального 
захисту, у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного праиівника заведена 
особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спеивзуття 
та інших засобів індивідуального захисту.

Нормативно-правова. матеріально-технічна база, навчально-методичне
забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база 
та навчально-методичне забезпечення, яка відповідає вимогам законодавства (ЗУ «Про 
о х о р о н у  праці». НПАОП 0.00-6.02-04 «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, НПАОП 0.00-1.62-12 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті», також забезпечено доступ 
працівників до нормативно-правової бази з охорони праці через мережу інтернет.

Розроблені тематичні плани та програми навчання, екзаменаційні білети за 
посадами та професіями.

С. О. Волочай
_ (ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці __

/<Р  20_  ̂р.
І\]о

Примітки: 1. Фізична особа  —  підприємець своїлл підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


