
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю_____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

____________________________________ "ЮШСТІЛ"______________________________

50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Окружна, будинок 127/10
місцезнаходження,

___________________________ код ЄДРПОУ 35601339___________________________
код згідно з ЄДРПОУ, 

керівник - генеральний директор Мирошниченко Сергій Олександрович 
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

______________________________ тел. (056) 409-32-59____________________________
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;
50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Окружна, будинок 127/10 

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__________________
згідно додатку 1 "Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами 
та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій 
екологічного і санітарноепідеміологічного характеру" (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. 
№ 1788), ТОВ "ЮШСТІЛ" не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з 
вищенаведеним ТОВ "ЮШСТІЛ" страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами не проводить.______________________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________________
_______________________ 18.09.2020, ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"_______________________

(дата проведення аудиту)
Я, Мирошниченко 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:______________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
- Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових_ 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме: котел паровий ___

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які



(паровий генератор) типу ВНР-EN 3000 ст. № 2, паропродуктивністю 3 т/год, рік_______
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

виготовлення 2018, країна виробник -  Італія._______________________________________

Кількість робочих місць - 221, в тому числі на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 8_______________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі і споруди: будівля цеху із виробництва оцинкованої листової сталі з АПК,______
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 

загальною площею 8840,1 кв.м. за адресою: Дніпропетровськ обл., вулиця Окружна,
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

будинок 127/16, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності від 15.04.2019 № 163570055; виробничий будинок з 
господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, загальною площею 1467,5 кв.м. 
за адресою: Дніпропетровськ обл., вулиця Окружна, будинок 127/16, згідно витягу з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від
25.05.2020 № 210040246.___________________________________________________________

Інші відомості: генеральний директор ТОВ "ЮШСТІЛ" Мирошниченко С.О., 
начальник управління технології та якості Тютюнник М.Ю., начальник управління 
виробництва Макаренко М.В., та інші спеціалісти, фахівці підприємства пройшли 
навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2017 
№ 532; заступник директора -  начальник управління виробництвом Хруль Д.В., 
енергетик Швед Ю.В. пройшли навчання та перевірку знань з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 15.08.2018 № 470, посвідчення № 00002823, № 00002824; 
механік Трегубенко Р.І., начальник відділу ОП, ПБ та ОНС Ляшенко А.В. пройшли 
навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.02.2020 № 
110; інженер з пожежної безпеки Максак Н.Л., начальник з ремонту технологічного 
обладнання лінії Ліщенко О.М. пройшли навчання та перевірку знань з законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 13.02.2019 № 64; начальник відділу з ремонту технологічного 
обладнання лінії Кирюшин О.С., начальник відділу ОП, ПБ та ОНС Ляшенко А.В., та 
інші фахівці, спеціалісти підприємства пройшли навчання та перевірку знань з "Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в ДП "НКК 
"КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.08.2018 № 464, 
посвідчення № 00002693, № 00002696; механік Трегубенко Р.І. пройшов навчання та 
перевірку знань з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском" в ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з



питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
17.02.2020 № 123; енергетик Швед Ю.В., майстер з ремонту та обслуговування 
механічного обладнання Кучер А.Г. пройшли навчання та перевірку знань з "Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в ДП "НКК 
"КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 03.10.2018 № 631, 
посвідчення № 00003746, № 00003747; інженер з пожежної безпеки Максак Н.Л., 
начальник з ремонту технологічного обладнання лінії Ліщенко О.М. пройшли навчання 
та перевірку знань з "Правил безпеки систем газопостачання" в ДП "НКК 
"КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.01.2018 № 52, 
посвідчення № 00000256, № 00000257; заступник директора -  начальник управління 
виробництвом Хруль Д.В., енергетик Швед Ю.В. пройшли навчання та перевірку знань з 
"Правил безпеки систем газопостачання" в ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 18.07.2018 № 403, посвідчення № 00002302, 
№ 00002303; механік Трегубенко Р.І. пройшов навчання та перевірку знань з "Правил 
безпеки систем газопостачання" в ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 23.02.2020 № 126; інженер з пожежної безпеки Максак Н.Л., 
начальник з ремонту технологічного обладнання лінії Ліщенко О.М. пройшли навчання 
та перевірку знань з "Правил безпеки систем газопостачання" в ДП "НКК 
"КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 14.02.2019 № 85, 
посвідчення № 00000393, № 00000394; начальник відділу з ремонту технологічного 
обладнання лінії Кирюшин О.С. пройшов навчання та перевірку знань з "Правил безпеки 
систем газопостачання". "Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт" в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 03.12.2019 
№ 428-1/4, посвідчення № 10777; генеральний директор ТОВ "ЮШСТІЛ" 
Мирошниченко С.О. (IV група з електробезпеки), начальник відділу з ремонту 
технологічного обладнання лінії Кирюшин О.С. (V група з електробезпеки), енергетик 
Швед Ю.В. (V група з електробезпеки) та інші фахівці підприємства пройшли навчання 
та перевірку знань з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в 
ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.09.2019 
№ 659, посвідчення № 00003276, № 00000105, № 00002211; інженер з пожежної безпеки 
Максак Н.Л. (IV група з електробезпеки), начальник з ремонту технологічного 
обладнання лінії Ліщенко О.М. (IV група з електробезпеки) пройшов навчання та 
перевірку знань з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в 
ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13.02.2019 
№ 75, посвідчення № 00000343; начальник відділу ОП, ПБ та ОНС Ляшенко А.В. 
(V група з електробезпеки) пройшов навчання та перевірку знань з "Правил безпечної



експлуатації електроустановок споживачів" в ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 27.02.2020 № 127; генеральний директор 
ТОВ "ЮШСТІЛ" Мирошниченко С.О. (ІУ група з електробезпеки), начальник відділу з 
ремонту технологічного обладнання лінії Кирюшин О.С. (V група з електробезпеки), 
енергетик Швед Ю.В. (У група з електробезпеки) та інші фахівці підприємства пройшли 
навчання та перевірку знань з "Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів" в ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці навчально-курсового комбінату за участю старшого державного 
інспектора з енергетичного нагляду Криворізького відділення інспекції 
Держенергонагляду у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 20.11.2019 № 804; інженер з пожежної 
безпеки Максак Н.Л. (ІУ група з електробезпеки) пройшов навчання та перевірку знань з 
"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" в ДП "НКК 
"КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
навчально-курсового комбінату за участю старшого державного інспектора з 
енергетичного нагляду Криворізького відділення інспекції Держенергонагляду у 
Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 05.03.2019 № 120, посвідчення № 00000343; механік 
Трегубенко Р.І., начальник відділу ОП, ПБ та ОНС Ляшенко А.В. пройшли навчання та 
перевірку знань з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" 
в ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 18.06.2020 № 
232; інженер з пожежної безпеки Максак Н.Л., начальник з ремонту технологічного 
обладнання лінії Ліщенко О.М. пройшли навчання та перевірку знань з "Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями" в ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 17.04.2019 № 226; механік Трегубенко Р.І., начальник 
відділу ОП, ПБ та ОНС Ляшенко А.В. пройшли навчання та перевірку знань з питань 
пожежної безпеки в ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань пожежної безпеки навчально-курсового комбінату, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 24.02.2020 № 105, 
посвідчення № 03062908, № 03062909; інженер з пожежної безпеки Максак Н.Л., 
начальник з ремонту технологічного обладнання лінії Ліщенко О.М. пройшли навчання 
та перевірку знань з питань пожежної безпеки в ДП "НКК "КРИВБАСБУД" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки навчально-курсового 
комбінату, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної
безпеки від 11.02.2019 № 62.________________________________________________________

Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про 
призначення відповідальних осіб:___________________________________________________
- Наказом від 04.02.2020 № 18 відповідальною особою за технічний стан та безпечну 
експлуатацію посудин, що працюють під тиском призначено начальника, відділу з 
ремонту технологічного обладнання лінії Кирюшина О.С.; за технічний стан та безпечну 
експлуатацію посудин, що працюють під тиском призначено начальника, відділу з 
ремонту технологічного обладнання лінії Кирюшина О.С._____________________________
- Наказом від 04.02.2020 № 19 відповідальною особою за безпечну експлуатацію 
посудин, що працюють під тиском призначено механіка Трегубенко Р.І.________________
- Наказом від 04.02.2020 № 20 відповідальною особою за справний стан і безпечну 
експлуатацію трубопроводів пари та гарячої води призначено начальника відділу з 
ремонту технологічного обладнання лінії Кирюшина О.С._____________________________



- Наказом від 04.02.2020 № 30 відповідальною особою за електрогосподарство по 
підприємству призначено енергетика Шведа Ю .В.____________________________________
- Наказом від 04.02.2020 № 24 відповідальною особою за газове господарство по 
підприємству призначено начальника відділу з ремонту технологічного обладнання лінії 
Кирюшина О.С.____________________________________________________________________
- Наказом від 04.02.2020 № 16 відповідальною особою за право видачі нарядів-допусків 
на виконання робіт з підвищеної небезпеки призначено начальника відділу з ремонту 
технологічного обладнання лінії Кирюшина О.С., механіка Трегубенко Р.І., енергетика 
Шведа Ю.В.________________________________________________________________________

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

На ТОВ "ЮНІСТІЛ" створена служба охорони праці, яка діє відповідно до 
"Положення про службу охорони праці", затвердженого наказом від 20.11.2017 № 276/1. 
Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються начальник відділу ОП, ПБ
та ОНС Ляшенко А.В.______________________________________________________________

На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" на 
підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, наказ 
від 19.06.2019 № 182: Голова комісії - начальник відділу з ремонту технологічного 
обладнання лінії Кирюшин О.С.; члени комісії: - начальник відділу ОП, ПБ та ОНС
Ляшенко А.В., інженер з пожежної безпеки Максак Н.Л.______________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:_____________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (СУОП), затверджене наказом від
28.12.2018 № 566.__________________________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 20.11.2017 
№ 276/1.___________________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджене наказом від 24.02.2017 № 73.______________________________________
- Положення про комісію з питань охорони праці, затверджене протоколом загальних 
зборів колективу від 27.02.2017 № 1._________________________________________________
- Положення про діяльність уповноважених найнятих працівниками осіб з питань 
охорони праці, затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу від
27.02.2017 № 1.____________________________________________________________________
- Положення про порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на проведення 
робіт, затверджене наказом від 24.02.2017 № 73.______________________________________
- Положення про забезпечення безпеки робіт підвищеної небезпеки, які виконуються по
наряд-допускам, затверджена від 30.08.2019._________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал видачі інструкцій з 
охорони праці на. підприємстві; Журнал реєстрації цільових інструктажів з питань ОП; 
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; Журнал інструктажів з ОП і 
стажування на робочому місці (Енергослужба); Журнал інструктажів з ОП стажування 
на робочому місці (Механослужба).__________________________________________________

На підприємстві розроблені, згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року 
№ 336, затверджено та введені в дію посадові інструкції: енергетика, відділу з ремонту 
технологічного устаткування лінії; механіка відділу з ремонту технологічного 
устаткування лінії; начальника відділу з ремонту технологічного устаткування лінії
управління виробництвом та інші.__________________________________________________

Затверджені наказами інструкції з охорони праці за професіями та видам 
робіт: Інструкція з охорони праці. Загальні вимоги безпеки для робітників підприємства 
ІОП 08-001/1:2018, затверджена наказом від 22.03.2018 № 210; Інструкція з охорони 
праці під час виконання газонебезпечних робіт ІОП 0741-059:2018, затверджена наказом



від 27.06.2018 № 276; Інструкція з охорони праці при організації проведення вогневих і 
разових пожежонебезпечних робіт ІОП 08-004:2019, затверджена наказом від 08.10.2019 
№ 273; Інструкція з охорони праці для оператора котельної ІОП 0741-010:2019, 
затверджена наказом від 19.12.2019 № 321; Інструкція з охорони праці для слюсаря по 
ремонту та експлуатації газового обладнання ІОП 0741-020:2017, затверджена наказом 
від 10.02.2017 № 57 та інші. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам 
НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".__________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Професійно -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає 
заявленому виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли 
навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення: 
оператор котельні Каленік О.М. пройшла навчання: за фахом "оператор котельні" в 
Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг, посвідчення 
від 11.05.2018 № 6844; з "Правил безпеки систем газопостачання" в ДП "НКК 
"КРИВБАСБУД", витяг з протоколу від 17.10.2019 № 739, посвідчення № 00003585; з 
"Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в 
ДП "НКК "КРИВБАСБУД", витяг з протоколу від 17.10.2019 № 738, посвідчення
№ 00003557;______________________________________________________________________
оператор котельні Тарасова О.В. пройшла навчання за професією "оператор котельні" в
ДП "НКК "КРИВБАСБУД", посвідчення від 09.11.2019 № 00002150;__________________
апаратник хімводоочищення Мазенко О.В. пройшов навчання: за професією "оператор 
котельні" в ДП "НКК "КРИВБАСБУД", посвідчення від 08.06.2011 № 00002527; за 
професією "апаратник хімводоочищення" в ТОВ "ЦТОР", свідоцтво про присвоєння 
(підвищення) робітничої кваліфікації від 06.07.2012 за номером 001283 № 00001256*; 
слюсар з експлуатації та ремонту газового устатковання Годованець Я.С. пройшов 
навчання: за професією слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування в 
ДП "НКК "КРИВБАСБУД", посвідчення від 18.07.2018 № 00002310; за професією 
"слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів" в НМЦ ВАТ "Кіровоградгаз", 
посвідчення від 17.06.2015 № 880; з присвоєнням кваліфікації техніка з експлуатації 
газових об’єктів в Державному вищому навчальному закладі "Кіровоградський
будівельний коледж", диплом від 01.03.2016 Серія Е 16 № 013336.____________________
Працівники відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", навчені і пройшли 
перевірку знань нормативних актів з питань охорони праці, додержання яких входить до 
їхніх функціональних обов'язків, в комісії по перевірці знань робітників з питань 
охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з 
охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших відповідних Правил та 
за інструкціями з питань охорони праці, що діють на підприємстві пройшли навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи._____________

У ТОВ "ЮНІСТІЛ" є в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
інструкції з експлуатації на обладнання) на обладнання та устатковання, що 
використовуються при експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, що декларуються. На підприємстві, здійснюється контроль за додержанням 
працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин та механізмів, 
відповідно до вимог з питань охорони праці._________________________________________

Підприємством ТОВ "ЮНІСТІЛ" використовується наступне обладнання та
устатковання, а саме:_______________________________________________________________
- котел паровий (паровий генератор) моделі ВНР-EN 3000 ст. № 2, паропродуктивністю 
3 т/год, максимальний робочий тиск 1,18 МПа, заводський номер 15320, рік 
виготовлення 2018, виробництва фірми "I.VAR INDUSTRY S.r.I." Італія;_______________



Котлу паровому (паровому генератору) 15.07.2020 ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"
проведено первинний технічний огляд в результаті якого парогенератор знаходиться в 
технічно справному стані та придатний до експлуатації, при умові дотримання 
параметрів, установлених технічними та експлуатаційними документами (дозвіл 
ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" на виконання робіт підвищеної небезпеки строк дії 
продовжено Держпрацею до 01.04.2023 за № 483.15.30._______________________________

На котел паровий (паровий генератор), що зазначений вище є в наявності, а саме:
- Висновок експертизи № 35589-427-02-117.11 щодо відповідності обладнання 
підвищеної небезпеки, придбаного за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з 
охорони праці та промислової безпеки, що виданий від 12.10.2011 ТОВ "ПРОМТЕСТ", 
згідно якому котли парові паропродуктивністю від 50 до 3000 кг пари/год. моделей ВНР, 
ВНР-ЕСО, SB/V, VR виробництва фірми "I.VAR INDUSTRY S.r.I." Італія відповідають 
вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, які діють в 
Україні;___________________________________________________________________________
- Декларація про відповідність складено від 03.11.2016 ТОВ "УНІГАЗ УКРАЇНА", якою 
підтверджується, що котли парові моделі BHP-EN 3000, виробництва фірми "I.VAR 
INDUSTRY S.r.I." Італія, відповідають вимогам Технічного регламенту безпеки 
обладнання, що працює під тиском;__________________________________________________
- Декларація про відповідність складено ТОВ "УНІГАЗ УКРАЇНА" якою 
підтверджується, що котли парові моделі BHP-EN 3000, які працюють на газовому 
паливі, з устаткуванням та аксесуарами, виробництва фірми "I.VAR INDUSTRY S.r.I." 
Італія відповідають вимогам відповідних технічних регламентів (Технічний регламент 
низьковольтного електричного обладнання. Технічний регламент з електромагнітної 
сумісності обладнання. Технічний регламент безпеки машин);_________________________
- Сертифікат відповідності зареєстрований в реєстрі органу з оцінки відповідності 
"Міжнародні стандарти і системи" від 03.11.2016 за № UA.PN.060.0308-16, що виданий 
ООВ "Міжнародні стандарти і системи" м. Харків для ТОВ "УНІГАЗ УКРАЇНА" на 
продукцію, що виготовляється серійно та ввозиться в Україну: котли парові які 
працюють на газовому паливі, з устаткуванням та аксесуарами (асортимент згідно 
додатку).__________________________________________________________________________

Технічне обслуговування автоматики та газового пальника для котла парового 
(парового генератора) на об’єкті ТОВ "ЮНІСТІЛ" буде здійснювати 
ТОВ "ПРОМТЕПЛОТЕХСЕРВІС", згідно договору на надання послуг від 09.01.2020 
№ 042/20.__________________________________________________________________________

Перевірку ізоляції електропроводки та кабелів, вимірювання опору розтікання на 
основних заземлювачах і заземленнях магістралей та устаткування будівель, споруд, 
обладнання на об’єкті ТОВ "ЮНІСТІЛ" виконано електровимірювальною лабораторією 
ДП "Кривбасстандартметрологія" (Свідоцтво про атестацію В 005-2014 від 28.12.2014, 
дозвіл на виконання випробування № 377.12.30 термін дії продовжено до 13.02.2022), 
протокол перевірки від 10.09.2020 № ЕТДЛ-ПВ-0328/20, протокол вимірювання від
01.10.2019 № ЕТДЛ-ПВ-0537/19.____________________________________________________

експлуатаційної документації,
_____ Всі працівники підприємства ТОВ "ЮНІСТІЛ" забезпечені спецодягом,
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці". Засоби 
індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань (за. необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників.____________________________________________________________

засобів індивідуального захисту



Підприємство має Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію заявлених машин, механізмів, устатковання, а саме:_____________________
- Дозвіл № 0390.17.12 для TOB "ЮНІСТІЛ" на виконання робіт підвищеної небезпеки, 
що виданий Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області та діє з
11.04.2017 до 10.04.2022, а саме:____________________________________________________

- технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а 
саме: устатковання, пов’язане з використанням чи знешкодженням небезпечних речовин: 
технологічного устаткування, лінійних частини та їх елементів систем газопостачання 
природним газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуючого обладнання 
потужністю понад 100 кБт: електричного устатковання електричних станцій та мереж, 
технологічного електрообладнання напругою понад 1000 B (до 10 кБ включно): парових 
котлів теплопродуктивністю понад 0,1 MBт; трубопроводів пари з робочим тиском 
понад 0,05 МПа , які підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці:_______

- газонебезпечні роботи:_________________________________________________________
- зберігання балонів із стисненим (кисень, азот), зрідженим (пропан-бутан, діоксид 

вуглецю) газом:____________________________________________________________________
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 B (до 10 kB включно):
- роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею 

ґрунту, з перекриття або робочого настилу:__________________________________________
- зварювальні, газополум’яні роботи;_____________________________________________

- Дозвіл № 0391.17.12 для TOB "ЮНІСТІЛ" на експлуатацію машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, що виданий Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області та діє з 11.04.2017 до 10.04.2022, а саме:___________________
- устатковання, пов’язане з використанням чи знешкодженням небезпечних речовин 
(безперервна лінія гарячого цинкування рулонів листової сталі в середовищі з сухим 
флюсом, 2009 р.в., Південна ^ р е я :  станція нейтралізації потужністю 120 м3/добу, 
2010 р.в., Україна):_________________________________________________________________
- технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання 
природним газом суб’єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання 
потужністю понад 100 к^т (сушарка флюсу вертикального типу з пристроєм 
газопальниковим типу RS70/M, 2009 р.в., Південна ^ р е я :  газорегуляторний пункт 
шафового типу 1 1 7 ^ ^ ^ 1 8 2 - ^  з регулятором тиску RBE1822, 2010 р.в., Україна: 
лічильник газу "Kурс-01-A-G250-A2", 2010 р.в., Україна: коректор об’єму газу 
«Універсал-М-600-60». 2010 р.в., Україна: газопровід середнього тиску (внутрішній та 
зовнішній): діаметром 159х4,5 мм (довжина -  15,0 м), діаметром 108х4,0 мм 
(довжина -  15,0 м), діаметром 89х4,0 мм (довжина -  185,0 м), діаметром 57х3,5 мм 
(довжина -  85,0 м), діаметром 40х3,0 мм (довжина -  18,0 м), діаметром 32х3,0 мм 
(довжина -  22,0 м), рік вводу в експлуатацію 2010, Україна):__________________________
- електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне 
електрообладнання напругою понад 1000 B (до 10 kB включно) (трансформаторна 
підстанція СТП-19, 1981 р.в., СРСР: трансформаторна підстанція ТП-2500/10, 2009 р.в., 
Україна):__________________________________________________________________________
- парові котли теплопродуктивністю понад 0,1 MBт (котел паровий "BSS-3000G".
2009 р.в., Південна ^ р е я ) :_________________________________________________________
- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (балони із стисненим 
(кисень -  1 од., азот -  4 од.), зрідженим (пропан-бутан -  2 од., діоксид вуглецю -  1 од.) 
газом, Україна):____________________________________________________________________
- трубопроводи пари з робочим тиском понад 0,05 МПа, які підлягають реєстрації в 
територіальних органах Держпраці (трубопровід пари з робочим тиском пари 
1,0 МПа, температурою пари 150оС: діаметром 159 мм (довжина -  60,0 м), діаметром 
108 мм (довжина -  10,0 м), діаметром 89 мм (довжина -  3,0 м), рік вводу в експлуатацію 
2010, Україна):____________________________________________________________________



- вантажопідіймальні крани (кран мостовий електричний в/п 10 т, 1974 р.в., СРСР; кран 
мостовий електричний в/п 10 т, 1975 р.в., СРСР; кран мостовий електричний в/п 16/3,2 т, 
1984 р.в., СРСР);___________________________________________________________________
- технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах 
Держпраці (автонавантажувач FD100-6, 2001 р.в., Японія; автонавантажувач ТРХ70-1,
2010 р.в., Японія), за адресою: Дніпропетровськ обл., м. Кривий Ріг, вул. Окружна,
буд. 127/16._______________________________________________________________________
_____ Всі працівники підприємства ТОВ "ЮНІСТІЛ", що зайняті на роботах підвищеної
небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний 
огляд в ВВ № 5 ЛДЦ ТОВ "МЕДІКОМ КРИВБАС" згідно з "Порядком проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України
від 21.05.2007 № 246 та проходять психофізіологічну експертизу._____________________
_____ На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання травматизму, професійних
захворювань і аварій ".______________________________________________________________
____ Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки та попередження
аварійних ситуацій забезпечується:__________________________________________________
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві необхідними 
Положеннями з питань охорони праці;______________________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці;_____________________
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників 
ТОВ "ЮНІСТІЛ";_________________________________________________________
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих 
місцях;____________________________________________________________________________
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а також 
осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;_________________
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;_____________
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, 
які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.___
_____ У ТОВ "ЮНІСТІЛ" є в наявності нормативно-правова документація: Закон
України "Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
26 жовтня 2011 року № 1107, НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями", НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безпеки систем 
газопостачання", НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском", НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою", НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань 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 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці", 
НПАОП 0.00-5.11-85 "Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт", 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 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та
інші.



У TOB "ЮНІСТІЛ" є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером,
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними 
посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, 
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони
праці, перевірки знань з питань охорони праці._______________________________________
_____ Матеріально - технічна база ТОВ "ЮНІСТІЛ" відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці, під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, які декларуються._______________________________________________________

нормативно-правової та матерільно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

ш ниченко
а прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі рбліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ( ' /  ФСС/ V и~^С  20и  р. № , / Л ґ  /*£

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

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

[вхід &0оо9 04,40.


