
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

15 Ц .ЇШ  ----------2 1

ВІДОМОСТІ про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТехноЛіга»,

50000, Дніпропетровська обл.,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 49,
приміщення 228

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 
код ЄДРПОУ

32693872______________________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

Директор - Юденков ВадимМиколайович, 067 563 63 77;tliqakr@ukr.net

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;
50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1;
53822, Дніпропетровскька обл., Апостолівський район, с. Жовте, вуя. Цементників, 
15Криворізький завод ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна»; Жовтокам’янський кар'єр.
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
_______________________________________відсутній__________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

висновок експертизи ДП «Криворізький ETU» № 12.2-04-08-0442.13 від ЗО липня 2013 
року, щодо спроможності виконання робіт підвищеної небезпеки, в тому числі 
верхолазних________________ :______________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, директор ТОВ «Техно Ліга», Юденков Вадим Миколайович,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

mailto:tliqakr@ukr.net


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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра._____________

(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
кількість робочих місць: 8, на яких існує ризик виникнення травм: 3_______________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
виробничі приміщення технологічної лінії з виробництва цементу Криворізького заводу 
ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, вул.
Акціонерна, 1:______________________________________________________________________
виробничі приміщення Жовтокам’янського кар’єру ПрАТ «ХайдельбергІ-Іемент Україна» 
розташовані за адресою: с. Жовте, вул. Цементників,
15.___________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ: Директор -  Юденков Вадим Миколайович, пройшов навчання та
перевірку знань з курсу «Охорона праці-загальний курс» в TOB HKU «МОНОЛІТ» протокол 
від 13.09.2017 року № 9/41).
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №15/ОТ 
від 11.09.2017р., члени якої (Юденков В.М,- директор - голова комісії; Бондарь В.А. -  
інженер-будівельник -  член комісії; Федорченко В.І. -  інженер з охорони праці - член 
комісії) пройшли навчання та перевірку знань в TOB HKU «МОНОЛІТ», а саме: з курсу 
«Охорона праці-загальний кус» протокол від 13.09.2017 року № 9/41; НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол від 06.09.2017 р.№ 
9/30.

Відповідальними за безпечне виконання робіт на висоті призначено майстра -  
Драчук Сергій Анатолійович, майстра -  ДрачукАндрій Сергійович(наказ від 11.09.2017р 
№18/ОТ) які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці в 
комісії підприємства: протокол від 20.02.2018 р.№ 52; а також пройшли спеціальне 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті: 
протокол від 20.02,2018 р.№53.__________________________________________________



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

Наказом по підприємству від 11.09.2017р. № 16/ОТпереглянуто та затверджено склад
служби з охорони

праці._______________________________________________________________ __ наявність служби
охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
охорони праці. Розроблені та введені в дію наказом по підприємству за № 11/ОТ від 
14.06.2017 р. інструкції з охорони праці, в тому числі № 3 -  інструкція з охорони праці для 
робіт, що виконуються на висоті.
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі те,що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
Інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники ТОВ «Техно Ліга» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі. Пояси запобіжні, драбини використовують за призначення та 
проводять випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.______________________________________________
експлуатаційної документації, засобів .індивідуального захисту,нормативно-правової та матеріально-технічної

бдзи навчально-методичного забезпечення)

/)Ь  20__ р.

А.
(ініціаг(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці і? /7

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.”.


