
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
______________________________________________ «ЮНІСТІЛ»___________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

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

_____________________________________ 35601339_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________ Генеральний директор Мирошниченко Сергій Олександрович_________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________ тел. +38 (067) 638 35 37, e-mail: unisteel@metinvestholding.com________________
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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
___________Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця 0кружна,127/10__________

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

ПАТ «Українська страхова компанія АСКА». Поліс № 3511669 видано 29.10.2020.
Термін дії полісу до 01.11.2021._________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
___________________ 17 грудня 2020 року, 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

Технологічні транспортні засоби, а саме:_____________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- автонавантажувач ТСМ FD150S-3, ідентифікаційний № 8А430316, рік виготовлення 2019,
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

країна виробник -  Японія, зареєстрований Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області, видано свідоцтво про реєстрацію великотоннажного 
транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу серії АЕ № 007976 
від 20.07.2020, присвоєно державний номерний знак Т09885АЕ_________________________

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

mailto:unisteel@metinvestholding.com


Кількість робочих місць -  1, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -  1._________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Укладено договори оренди земельної ділянки від 04.12.2018 №№ 2018474, 2018475, 

2018476, 2018477 між Криворізькою міською радою (Орендодавець) та ТОВ «ЮНІСТІЛ» 
(Орендар), Орендодавець на підставі рішень міської ради від 24.10.2018 №№ 3160, 3161, 
3138 надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельні ділянки площами 
1,2391 га, 0,2620 га, 1,0564 га, 0,4623 га., що розташовані за адресою: Дніпропетроська 
область, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі, 126. На земельних ділянках розміщені 
об’єкти нерухомого майна: комплекси, що належать ТОВ «ЮНІСТІЛ».__________________

Згідно з договором оренди приміщення для розміщення офісу від 01.07.2020 № 6 
укладеного між ТОВ «ЮНІСТІЛ» (Орендатор) та ТОВ «ІКАР-КР» (Оредодавець), Орендатор 
здає, а Оредодавець приймає у тимчасове орендне користування майно -  офісне приміщення 
в будівлі, що розташовано за адресою: 50005, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, 
вулиця Криворіжсталі, будинок 2 1 ._____________________________________________________

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

Інші відомості. Генеральний директор Мирошниченко С.О. пройшов навчання: 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП 
«НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 27.12.2017 № 532); НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів, законодавства про охорону праці, Правил 
пожежної безпеки в Україні в ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, має IV групу з 
електробезпеки (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань від 26.09.2019 № 659).

Начальник відділу з ремонту технологічного устатковання лінії Кирюшин О.С. 
пройшов навчання: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 17.09.2020 № 544); НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті в ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» 
ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 21.05.2018 № 127); НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів в ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 16.01.2019 № 25).___________________

Начальник відділу охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього 
середовища Ляшенко А.В. пройшла навчання: законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим при нещасних випадках, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.02.2020 № 110); НПАОП 
40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, законодавства 
про охорону праці, Правил пожежної безпеки в Україні в ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ



КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, має IV групу з 
електробезпеки (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань від 27.02.2020 № 127); 
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті в ДП 
«НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 27.08.2020 № 458); НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів в ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 16.01.2019 № 25); з питань пожежної 
безпеки в ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в комісії створеної на підставі 
наказу ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» від 09.01.2020 № 2-н (витяг з протоколу засідання
комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 24.02.2020 № 105).______________

Інженер з пожежної безпеки Максак Н.Л. пройшла навчання: законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим при 
нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13.02.2019 № 64); 
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
законодавства про охорону праці, Правил пожежної безпеки в Україні в ДП «НАВЧАЛЬНО - 
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
має IV групу з електробезпеки (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань від
13.02.2019 № 75); з питань пожежної безпеки в ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в 
комісії створеної на підставі наказу ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» від 09.01.2020 № 2-н 
(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від
24.02.2020 № 105).___________________________________________________________________

Механік Трегубенко Р.І. пройшов навчання: законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим при нещасних випадках, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.02.2020 № 110); НПАОП 
0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті в ДП «НАВЧАЛЬНО- 
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.08.2020 № 458); 
НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів в 
ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 27.02.2020 № 121); з питань пожежної безпеки в ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку
знань в комісії створеної на. підставі наказу ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» від 09.01.2020 № 2-н



(витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від
24.02.2020 № 105).___________________________________________________________________

Згідно з вимогами п. 10 розд. V НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів, наказом від 09.11.2020 № 178 механіка Трегубенко Р.І. 
призначено відповідальним за технічний стан та безпечне проведення робіт
навантажувачами.____________________________________________________________________

Відповідно до НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, 
затверджено Перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються працівниками 
ТОВ «ЮНІСТІЛ».____________________________________________________________________

(прізвище, імя та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодаства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Згідно з ст. 15 Закону України «Про охорону праці», наказом від 21.11.2016 № 15 в 
ТОВ «ЮНІСТІЛ» створено службу охорони праці, керівником якої призначено начальника 
відділу охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища
Ляшенко А.В.________________________________________________________________________

Відповідно до п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, наказом від 19.06.2019 № 182 створено 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії -  начальник 
відділу з ремонту технологічного обладнання лінії Кирюшин О.С.; члени комісії: начальник 
відділу охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища
Ляшенко А.В., інженер з пожежної безпеки Максак Н.Л.________________________________

Посадові особи ТОВ «ЮНІСТІЛ», згідно з п. 3.1 гл. 3 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони 
праці, пройшли навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з питань охорони
праці._______________________________________________________________________________

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», на підприємстві діють 
розроблені та затверджені положення з охорони праці, у тому числі:_____________________
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом від 28.12.2018 
№ 566;______________________________________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 24.02.2017 № 73;______
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затверджене наказом від 24.02.2017 № 73;_____________________________________________
- Положення про порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на проведення робіт, 
затверджене наказом від 24.02.2017 № 73;_____________________________________________
- Положення про діяльність уповноважених найнятих працівниками осіб з питань охорони 
праці, затверджене на загальних зборах трудового колективу (протокол від 27.02.2017 № 1).

Згідно з ст. 13 Закону України «Про охорону праці», на підприємстві розроблені та 
впроваджуються затверджені Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища., підвищення існуючого рівня охорони 
праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання і
аваріям._____________________________________________________________________________

На вимоги розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних 
службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 
діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого 
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, на
підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції._____________________________

На вимоги пп. 1, 2 розд. ІУ НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці, наказами від 23.03.2018 № 210, від 11.12.2019 № 315 затверджені: Інструкція 
з охорони праці «Загальні вимоги безпеки для робітників підприємства». ІОП 08-001/1:2018;
Інструкція з охорони праці для водія навантажувача. ІОП 0741-014:2019._________________

Згідно з п. 6.5 гл. 6 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, працівники підприємства проходять 
відповідні інструктажі. Про проведення інструктажів, особи які проводили інструктаж, 
уносять записи до журналів реєстрації відповідних інструктажів з питань охорони праці.



Заявлені водії навантажувача Ляшов В.А., Подобедов Д.А., які зайняті на роботах 
пов’язаних з експлуатацією автонавантажувача, пройшли професійне навчання і отримали 
відповідні документи, що відповідає п. 2.1 розд. 2 гл. VI НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників._______________

Водій навантажувача Ляшов В.А. отримав свідоцтво про присвоєння (підвищення) 
робітничої кваліфікації від 05.07.2017 № 00001571 в тім, що закінчив навчання в ДП 
«НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ «УКРБУД» і за рішенням державної кваліфікаційної комісії від 05.07.2017 йому 
присвоєно кваліфікацію водія навантажувача 4 розряду; має посвідчення водія серії ВХХ
№ 367021 видане Центр ДАІ 1204 від 01.10.2014._______________________________________

Водій навантажувача Подобедов Д.А. отримав свідоцтво про присвоєння (підвищення) 
робітничої кваліфікації від 10.01.2018 № 00000009 в тім, що закінчив навчання в ДП 
«НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ «УКРБУД» і за рішенням державної кваліфікаційної комісії від 10.01.2018 йому 
присвоєно кваліфікацію водія навантажувача 4 розряду; має посвідчення водія серії ВХР
№ 825319 видане ТСЦ 1243 від 27.12.2017._____________________________________________

Згідно з пп. 4.1, 4.2 гл. 4 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, водії автонавантажувача 
Ляшов В.А., Подобедов Д.А., які зайняті на роботах пов’язаних з експлуатацією 
технологічного транспортного засобу, пройшли навчання та перевірку знань: законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим у разі 
нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.83-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів, НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони 
праці на автомобільному транспорті в ТОВ «ЮНІСТІЛ», ДП «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку 
знань в комісіях ТОВ «ЮНІСТІЛ», Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони праці від
23.09.2020 № 37, від 12.11.2020 № 773).________________________________________________

На вимоги ст. 17 Закону України «Про охорону праці», відповідно до «Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, ВВ № 5 ЛДТТ ТОВ «МЕДІКОМ 
КРИВБАС» видано Заключний акт від 29.05.2020 за результатами періодичного медичного
огляду працівників ТОВ «ЮНІСТІЛ»._________________________________________________

Заявлені робітники підприємства отримали медичні довідки про проходження 
попереднього (періодичного) медичного огляду працівника, в ЛДТТ № 5 ТОВ «МЕДІКОМ 
КРИВБАС» у 2020 році і за результатами висновку комісії, придатні до роботи за професією
водія навантажувача._________________________________________________________________

Згідно з ст. 5 Закону України «Про охорону праці», заявлені водії технологічних 
транспортних засобів, відповідно до висновків психофізіологічної експертизи працівника про 
відповідність професійним вимогам до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що 
потребують професійного добору видані ВВ ЛДТТ ТОВ «МЕДІКОМ КРИВБАС», пройшли 
психофізіологічне обстеження в 2019-2020 роках і можуть бути допущені до виконання робіт
пов’язаних з управлінням наземним транспортом.______________________________________

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

Виробничий процес на, підприємстві передбачає застосування автонавантажувачів, які 
призначені для захоплення вантажу за допомогою спеціального пристосування -  вил, його
підйом і транспортування, опускання і звільнення вантажу, а саме:______________________
- автонавантажувач ТСМ К01508-3, ідентифікаційний № 8А430316, рік виготовлення 2019, 
країна виробник -  Японія; ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» видано висновок експертизи від
05.02.2020 № 12.2-17-09-0001.20 на відповідність технологічного транспортного засобу 
нормативно-правовим актам з охорони праці України, відповідно до якого, 
автонавантажувач ТСМ К01508-3 відповідає нормативно-правовим актам з охорони праці 
України; ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» 14.02.2020 проведено первинний технічний огляд



транспортного засобу, за результатами якого, автонавантажувач ТСМ FD150S-3 знаходиться 
в технічно справному стані та придатний до експлуатації, що відповідає: п. 6 «Порядку 
відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних 
транспортних засобів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
06.01.2010 № 8, ст. 21 Закону України «Про охорону праці», п. 6 «Порядку проведення 
огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.05.2004 № 687.__________________________________

Згідно з п. 5 НПАОП 00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного огляду 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, ДП «КРИВОРІЗЬКИМ 
ЕТЦ» проведено державний технічний огляд автонавантажувача ТСМ FD150S-3, 
ідентифікаційний № 8А430316. Відповідно до акту державного технічного огляду 
технологічного транспортного засобу від 14.02.2020, автонавантажувач відповідає технічним
вимогам.____________________________________________________________________________

Відповідно до п. 5.2.1 ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської 
документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT), автонавантажувач ТСМ
FD150S-3 забезпечений експлуатаційними документами.________________________________

Згідно з декларацією про відповідність, ТОВ «Компанія НТТ» (м. Київ) підтверджує, 
що автонавантажувач ТСМ моделі FD150S-3, серійний № 8А430316, випуск 2019 р., 
виробник «MITSUBISHI LOGISNEXT CO., LTD», 2-1-1, HIGASHIKOTARI, 
NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO, Японія, відповідає вимогам технічного регламенту безпеки 
машин, згідно з ДСТУ EN 1526:2009 Безпечність промислових навантажувачів. Додаткові 
вимоги щодо автоматичного функціонування (EN 1526:1997+A1:2008, IDT). Декларація про 
відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «ХАРКІВСЬКИЙ 
НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ» (Реєстраційний № UA.TR.104.D.1224-19, дата
реєстрації 12.11.2019. Термін дії декларації до 11.11.2020).______________________________

Автонавантажувач ТСМ FD150S-3 укомплектований експлуатаційними документами, 
відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. 
Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT).____________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники ТОВ «ЮНІСТІЛ» забезпечені облаштованими санітарно-побутовими 

приміщеннями, що відповідає пп. 4.2 ^  4.5 розд. ІУ НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників._______________________

Відповідно до п. 1 розд. ІІ НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, 
працівники ТОВ «ЮНІСТІЛ», забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту._____________________________________________

засобів індивідуального захисту,
ТОВ «ЮНІСТІЛ» забезпечено законодавчими та іншими нормативно-правовими 

актами з охорони праці, які регламентують безпечну експлуатацію технологічних 
транспортних засобів, а саме: Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.62-12 
Правила охорони праці на автомобільному транспорті, НПАОП 0.00-1.83-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів, 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 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою, НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і 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 27.0-1.01-08 Правила охорони 
праці в металургійній промисловості, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів і таке інше.______________________________________________



Фонд нормативно-правових актів з охорони праці систематично поповнюється новими 
виданнями, зберігається та актуалізується.  

На підприємстві обладнано кабінет охорони праці, який забезпечено оргтехнікою, 

навчальними та наочними порізниками з охорони праці, нормативно-правовими актами з 
охорони праці, навчальнимк)ію0грамами, методичною та довідковою літературою тощо.

нормативно-пиашвм та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.О. Мирошниченко
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована/ у журналі обліку суб ’єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці З і?

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.”.
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