
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ»________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця вулиця Володимира Мономаха, будинок 6, 
корпус 2, офіс 31, код згідно з ЄДРПОУ 39879266_____________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Гасанов Тофік Фахраддінович+380984308343, e-mail: promekotexnologiya@gmail.com
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

на об’єктах підприємств, на території України______
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 добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався_________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит охорони праці проведено
02.11.2020 р ._____________________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я ,________________________________ Гасанов Тофік Фахраддінович,__________________________
(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

Технологічне устатковання хімічного, металургійного, коксохімічного виробництв (судно 
«Земснаряд Н/С Буд», серійний № б/н, реєстраційний номер ДНІ-2235К, 1978 р.в., СРСР, судно 
«Земснаряд «пр. УПМ-40» № н/в», реєстраційний номер ДАП-8730-К, 1989 р.в., СРСР), Скруббер 
бутара 6-1,6 -2 шт. вироблені у 2019р, Грохот_ГВЧ -41М та ГВЧ- 41сп, 8 шт. 2018-2020р.в.,_грохот 
інерційний ГИСЛ-41, на підрамнику 2х4кВт, грохот барабанний 1500х6000, на рамі с бункером- 
живильником, двигун 11кВт, конвеєр №1 (11500/800), конвеєр №2 ( 12350/800) .

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

Вантажопідіймальні машини (екскаватор гусеничний DOOSAN DX480LC, зав. № 
DWGCECAFJC1010148, державний номерний знак 57779АЕ, серія і номер свідоцтва ОМ № 069493,

mailto:_promekotexnologiya@gmail.com


2016 р.в., Корея; навантажувач фронтальний Doosan DISD SD300N, зав. № DXCCWLCDLJ0010821,
державний номерний знак 58103АЕ, серія і номер свідоцтва ОМ № 073251, 2018 р.в., Китай)

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

Кількість робочих місць -  31, у тому числі 12, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд -  1 од, виробничих об’єктів -  1 од._____________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом № 19/ОП від 27.11.2020 р. у ТОВ «:ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» затверджено склад 

комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства:
Голова комісії: директор Гасанов Тофік Фахраддінович;
Члени комісії: начальник ділянки Орлова Жанна Викторівна;

майстер зміни Стефанцова Тетяна Іванівна; 
майстер зміни Фесун Ірина Олексіївна.

Керівники та фахівці ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» пройшли навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці у встановленому порядку:

Директор Гасанов Тофік Фахраддінович, майстер зміни Стефанцова Тетяна Іванівна пройшли 
у ДП «Донецький ЕТЦ» навчання нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального 
курсу, перевірку знань пройшли в комісії Головного управління Держпраці у Донецький області 
(протокол № 041/18 ОТ від 21.09.2018 р.).

Начальник ділянки Орлова Ж.В., майстри змін Фесун І.О. та Горб В.І. пройшли у ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
загального курсу, перевірку знань пройшли в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 43-20 від 26.06.2020 р.).

Директор Гасанов Т.Ф., начальник ділянки Орлова Ж.В., майстри змін Фесун І.О. та 
Стефанцова Т І. пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання НПАОП 40.1-1.21 -98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», перевірку знань пройшли в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 95-20 від 25.11.2020 р.), присвоєно ІУ групи з 
електробезпеки (до 1000 В).

Директор Гасанов Т.Ф., начальник ділянки Орлова Ж.В., майстри змін Фесун І.О. та 
Стефанцова Т І. пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання НПАОП 0.00-1.74-15 
«Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і 
нерудних підприємств», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом», НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві», перевірку знань пройшли в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 32/36-20 від 23.11.2020 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 05/РП від 02.07.2020 р. у ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» затверджено перелік 
робіт з підвищеною небезпекою для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна 
перевірка знань з питань охорони праці.

Наказом № 18/ОП від 27.11.2020 р. у ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» майстра Фесун І.О. 
призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства підприємства.

Наказом № 19/ОП від 27.11.2020 р. у ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» начальника ділянки 
Орлову Ж.В. призначено відповідальною особою за організацію безпечного проведення робіт з 
монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування устатковання для 
видобутку, транспортування, дроблення, сортування концентратів у нерудній та коксохімічній 
промисловостях з правом видачі наряд-допусків.



Орлову Ж.В. призначено відповідальною особою за технічний стан технологічного обладнання, 
технологічних транспортних засобів та за безпечне проведення робіт.

Наказом № 07/ОП від 03.07.2020 р. у ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» начальника ділянки 
Орлову Ж.В. призначено відповідальною особою за організацію та безпечне виконання земляних 
робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або під водою.

ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» має необхідну нормативно-технічну документацію, ПОР й 
технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки.________________________________

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

Наказом № 01/РП від 01.07.2020 р. у ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» створена служба 
охорони праці. Функції служби охорони праці директор Гасанов Тофік Фахраддінович поклав на 
себе.__________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці

У ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» розроблено, затверджено та введено в дію наказом 
№ 02/РП від 02.07.2020 р.: «Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; інструкції з охорони праці.

У ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» затверджені директором та введені в дію посадові 
інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» 
НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та. цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Робітники ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» пройшли перевірку знань з охорони праці в 
комісії підприємства: з загальних питань з охорони праці, НПАОП (протокол № 1 від 03.07.2020 р., 
№ 1Ел від 06.07.2020 р.).

Працівники ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» мають професійну підготовку здобуту в 
спеціалізованих навчальних закладах та на попередніх місцях роботи.

У ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» підприємстві відповідно до нормативно-правових актів 
ведуться наступні журнали: «Журнал реєстрації вступного інструктажу»; «Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»; «Журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці»; «Журнал обліку та випробування засобів індивідуального захисту»; «Журнал обліку та 
огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв»._______________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

У ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації 
на обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: 
судно «Земснаряд Н/С Буд, серійний № б/н, реєстраційний номер ДНІ-2235К, 1978 р.в., СРСР; судно 
«Земснаряд «пр. УПМ-40» № н/в», реєстраційний номер ДАП-8730-К, 1989 р.в., СРСР. екскаватор 
гусеничний РООБАК РХ480ЬС, зав. № DWGCECAFJC1010148, державний номерний знак 
57779АЕ, серія і номер свідоцтва ОМ № 069493. 2016 р.в., Корея; навантажувач фронтальний 
Роовап РІБР 8Р300К. зав. № DXCCWLCDLJ0010821. державний номерний знак 58103АЕ, серія і 
номер свідоцтва ОМ № 073251. 2018 р.в., Китай.

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту під час виконання задекларованих робіт.______________________________

засобів індивідуального захисту,



На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники Підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд при прийнятті на роботу.

У ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» наявна актуалізована нормативно-правова документація, 
що зберігається як на паперових, так і електронних носіях.

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, 
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

ТОВ «ПРОМЕКОТЕХНОЛОГІЯ» забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що 
регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань._______________________

її бази, навчально-методичного забезпечення)

Т.Ф. Гасанов 
(ініціали та прізвище)

суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20^/р . № _______ .

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



і

Голосно управління Даржпраці] 
у Дніпропетровській області

їЗкЦі Me яій  ^


