
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство 
«БАСК»___________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49019, м.Дніпро, вул.Академіка Белелюбського, 14. код ЄДРПОУ 19315887,

Назмундінова Ірина Володимирівна________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

________________________________ тел/ф (0562)316-981______________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;
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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;
49019, м.Дніпро, вул.Академіка Белелюбського, буд.14______________________

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 відсутній____________________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився__________________

(дата проведення аудиту)
Я, Назмундінова Ірина Володимирівна_______________________________

(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 питані 
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; роботи верхолазні; роботи в колодязях, траншеях 
котлованах і колекторах; роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струме 
високої частоти; зберігання балонів зі стисненим, зрідженим газом ( пропан-бутан); зварювальні роботи.

(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: 10. в тому числі 2 на яких існує підвищенний ризик виникнення травм, 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
Кількість будівель і споруд : приміщення майстерні 1. приміщення гаражне 1, офіс 1

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
Договір майнового найму № 306/11 від 28.03.2017 року_________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Виконуюча обовязки директора товариства з обмеженою відповідальністю 

підприємства «БАСК» Назмундінова Ірина Володимирівна пройшла навчання та перевірку знань з 
загального курсу «Охорона праці» комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області ( протокол № 176 від 20.07.2017р.)

Наказом № 33 від 26.06.2018 р. На підприємстві заттверджено склад комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці:



Голова комісії: Дмитрієв Олег Степанович -  технічний директор:
Заступник голови: Бондарчук Дмитро Андрійович - головний енергетик:
Члени комісії : Пинчук Володимир Сергійович -  начальник ЕТЛ; Трубаєва Інна 

Олександрівна — інженер з охорони праці: Павлечук Андрій Іванович — представник трудового 
колективу.

Переглянуто, затверджено та введено в дію:
Наказом № 160 від 22.11.2017р. «Положення про систему управління охороною праці ТОВ 

підприємство «БАСК»
Наказом № 97 від 01.07.2017р. «Положення про службу охорони праці»:
Наказом 173 від 27.12.2017р. « Положення про порядок проведення робіт піпнищеної

небезпеки»:
Протоколом 2 від 06.12.2017р. «Положення про діяльність уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці».
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за професіями та по 

видам робіт згідно положення: наказ № 101 від 07.07.2017: наказ № 112 від 19.07.2017р; наказ № 122 
від 17.08.2017р.: наказ № 128 від 30.08.2017р: наказ № 131 від 06.09.2017р: наказ № 132 від 
19.09.2017р. З охорони праці для проведення вступного інструктажу № 1: Дії персоналу 
підприємства у надзвичайних ситуаціях № 4: Надання долікарської допомоги потерпілим при 
нещасних випадках № 5: 3 охорони праці для електромонтера №6: 3 охорони праці при виконанні 
робіт в/в випробувань електрозахисних засобів № 7: 3 охорони праці при виконанні робіт з 
проведення вимірювань та випробувань електрообладнання № 8: 3 охорони праці при виконанні 
робіт на повітряних лініях (ПЮ електропередач № 9: 3 охорони праці при виконанні робіт 
пересувною електротехнічною лабораторією № 10: 3 охорони праці при виконанні спуску 
потерпілого з опори повітряних ліній електропередач напругою 0.4 - 20 кВ включно № 11:3 охорони 
праці при виконанні робіт на висоті та верхолазних робіт № 12: 3 охорони праці при виконанні 
земляних робіт № 13; 3 охорони праці для електрогазозварника № 14:: 3 охорони праці при виконанні 
будівельно-монтажних робіт № 16: 3 охорони праці при виконанні електромонтажних робіт з 
застосуванням слюсарного інструменту, ручного пневмо- та електроінструменту № 17: 3 охорони 
праці для водія-машиніста підйомника автомобільного № 18: 3 охорони праці при виконанні робіт у 
колодязях, камерах, тунелях і колекторах № 19: 3 охорони праці при виконанні вантажно- 
розвантажувальних робіт № 20: 3 охорони праці для працівників, зайнятих перевезенням, 
зберіганням та експлуатацією балонів зі стисненим і зрідженим газом № 21.

Наказом № 86 від 06.06.2017р відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства призначено головного енергетика Бондарчука Д.А. який пройшов навчання з 
електробезпеки 5 група в ТОВ «УК Дніпробуд» (протокол № 34 від 19.01.2018) та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області

Наказом № 88/2 від 06.11.2018 відповідальних осіб за роботи на висоті та верхолазні роботи -  
призначено головного енергетика Бондарчука Д.А. та Пінчука В.С -  начальника ЕТЛ, якиі пройшли 
навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області ( протокол № 1171 від 18.10.2018р)

Наказом № 34 від 26.06.2018 призначено відповідальних осіб з дотримання вимог правил 
охорони праці, правил безпечної експлуатації, правил пожежної безпеки, електробезпеки, цивільного 
захисту та промислової санітарії, гігієни праці головного енергетика Бондарчука Д.А. та Пінчука B.C. 
-  начальника ЕТЛ. якиі пройшли навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 44 від 25.01.2017р.- 
загальний курс з охорони праці: протокол № 34 від 19.01.2018 з ОП. ПБЕЕС. ПТЕЕС 5 гр: протокол 
№ 240 від 24.03.2017 - пожежна безпека).

Наказом № 106 від 13.07.2018р.призначено відповідальних осіб за безпечне виконання робіт 
на території організацій-замовників -  технічного директора Дмітрієва О.С. головного енергетика 
Бондарчука Д.А. начальника ЕТЛ Пінчука B.C.

Наказом № 67від 21.09.2018 призначено відповідальну особу за зберігання та безпечну 
експлуатацію балонів зі стиснутими та зрідженими газами, за технічний стан і безпечну 
експлуатацію балонів та апаратури при зварюванні- головного енергетика Бондарчука Д.А. який 
пройшов навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області ( протокол № 1108 від 03.10.2018p)



Наказом № 36 від 03.07.2018р призначено відповідальну особу за навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці працівників підприємства Трубаєву І. О — інженера з ОП

Наказом № 34/1 від 27.06.2018р призначено відповідальну особу за забезпечення працівників 
підприємства засобами індивідуального захисту та справність цих засобів -  інженера з охорони праці 
Трубаєву І.О. яка пройшла навчання ( протокол№ 137/4.4/2018 від 25.06.2018р.- загальний курс з 
охорони праці ; протокол № 612 від 22.06.2018 з ОП, ПБЕЕС, ПТЕЕС 5 гр; протокол № 646 від 
03.07.2018 -  пожежна безпека; протокол № 715 від 16.07.2018р. -  роботи на висоті - в ТОВ УК 
«Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області

На підприємстві наказом № 100 від 07.07.2017р. затверджено та введено у дію положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені програми 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети з перевірки знань 
з питань охорони праці, затверджено графік перевірки знань з питань охорони праці, правил 
безпечного виконання робіт, пожежної безпеки персоналу ТОВ підприємство «БАСК» на 2018 рік. З 
працівниками проводяться спеціальне навчання, інструктажі з охорони праці, щорічна перевірка 
знань у відповідності до вимог чинного законодавства.

Електромонтери Воробйов Д.Г. Павлечук А.І, Боганов Г.С, Чабан Д.Г. пройшли навчання в 
ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 1171 від 18 жовтня 2018р). Котенко О.В, Мартовицький О.В. 
пройшли навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 655 від 04 липня 2018р) за професією верхолаз 
шостого розряду; мають відповідні посвідчення з електробезпеки.

Електрогазозварник Вальєр В.В. пройшов навчання (протокол № 801 від 01.08.2018p) в ТОВ 
УК «Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області за професією електрогазозварник шостого розряду; має посвідчення з електробезпеки другої 
групи, з пожежної безпеки.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та засобів інливідуального захисту у відповідності до чинних 
нормативних актів в повному обсязі. Використовуються лямкові запобіжні пояси GKR-1. стропи 
сталевы 1СТ, zrs випробовуються в термын -  6 мыс (выд 16.06.2018p4). пересувна збырно-розбырна 
вежа «Атлант» (Акт №3 выд 17.01.2018р) автомобыльний гыдравлычний пыдйомник TK-IV AGP 18 
Scorpion 1812 (Дозвіл № 1029.17.12 від 06.09.2017 р) використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані.

На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, обладнання.
На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений наглядною агітацією, розроблені 

програми навчання та перевірки знань. Навчально-методичне забезпечення поповнюється за
допомогою_____________ Інтернету_____________та_____________періодичних_____________видань.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з 
питану /Ожюони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 
маїеріальн ^технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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І.В.Назмундінова 
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів ̂ господарювання у територіальному органі
Держпраці/ ^  20£éfp. № J
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.".


