
Декларація
відповідності матеріально - технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
товариства з обмеженою відповідальністю « БК Домінант»

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «БК Домінант»
33016, м. Р|вне, вул. Будівельників,?; тел/факс 24-63-51; 24-35-35
Вид діяльності за КВЕД:42.21- Будівництво трубопроводів
Р/р -26001212005258
Банк - АБ «Укргазбанк» м. Київ
МФО -320478
Код ЄДРПОУ - 40442698
ІПН -404426917165
Витяг №1617164500609 з реєстру платників податку на додану вартість
Дата реєстрації в ДР ЗДСС 22.04.201 броку. Реєстраційний номер платника єдиного
внеску № 10000000613726.
Підприємство не належить до об’єктів підвищеної небезпеки.
Я, директор ТОВ « БК Домінант», Яковчук Мирослав Валерійович, цією декларацією під
тверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці вимогам законодав
ства з питань охорони праці під час експлуатації технологічних засобів:
- автонавантажувач моделі 40814; рік виготовлення-1989; Україна;
Навантажувач зареєстрований за № Т0392 РВ в Територіальному управлінні в Рівненсь
кій області!Держгірпромнагляду України 20.04.201 Ороку.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Кількість працівників зайнятих обслуговуванням навантажувача становить 1 чоловік.
Інші відомості:
Дейнека Сергій Олександрович -  головний інженер. Відповідальний за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.
Наказ № 47-ОП-від 04.05.2018р.
Наказом № 21-ОП від 31.01.2018р.створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у складі:
Яковчук Мирослав Валерійович -  директор.
Пройшов навчання та перевірку Закону України » Про охорону праці» та нормативно - 
правових актів до нього.
Протокол №111 від 23.09.2017р.
Дейнека Сергій Олександрович -  головний інженер
Пройшов навчання та перевірку знань на ІУ-у групу з електробезпеки 22.06. 2017р. 
Посвідчення №627-22/а-17 від 27.0.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»
« Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол №22-6 від 27 ,02.2017р.
« Правила охорони праці на автомобільному транспорті»

- « Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»
« Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
«Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з монолітного 
бетону та залізобетону»

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»
- ДБН В.2.5-41-2009 « Газопроводи з поліетиленових труб»



Протокол №22-ж від 02.03.2017р.
Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол №22 від 02.03.2017р.
Нестерчук Оксана Андріївна -  інженер з охорони праці.
Пройшла навчання та перевірку знань на 1У-у групу з електробезпеки 27.02.2017р. в 
ДП « Рівненський ЕТЦ» Управління Держпраці».
Посвідчення №587-22/а-17 від 27.02.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.
Пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
Протокол № 22 від 02.03.2017р.

- ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»

- « Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 22-6 від 27.02.2017р.
« Правил охорони праці на автомобільному транспорті»
« Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів»
« Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

«Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного 
бетону та залізобетону»

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»
ДБН В.2.5-41-2009 « Газопроводи з поліетиленових труб»

Протокол № 27- ж від 02.03.2017р.
Давидович Ігор Григорович -  інженер технічного відділу (відповідальний за 
електрогосподарство).
Пройшов навчання та перевірку знань на У групу з електробезпеки 15.02.2018р. 
Посвідчення №586-22 від 27.02.2017р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві»
« Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

Протокол № 27-в від 02.03.201 7р.
- Закону України » Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 

Протокол № 22 від 02.03.2017р.
« Правил охорони праці на автомобільному транспорті»
« Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів»
« Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

«Правила безпечного виконання робі т при спорудженні об'єктів з монолітного 
бетону та залізобетону»

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»
ДБН В.2.5-41-2009 « Газопроводи з поліетиленових труб»

Протокол № 27- ж від 02.03.2017р.
На підприємстві створено службу охорони праці.
Згідно наказу №14-К від 04.10.2016р. інженером з охорони праці призначено Нестерчук 
Оксану Андріївну.
Розроблено та затверджено наказом № 11-ОП від 26.08.2016р.

Положення про службу охорони праці 
Положення про систему управління охороною праці
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці



Положення про енергетичну службу
Положення про організацію проведення відомчого контролю якості будівельно- мон
тажних робіт при будівництві систем газопостачання.
Положення про порядок видачі та оформлення наряду - допуску
Наказом №15-ОП від 31.03.2017р. затверджено та введено в дію інструкції з питань 
охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.
Автонавантажувач пройшов повний технічний огляд - 22.04.2017року., частковий техніч
ний огляд -31.07.17року. Висновок за результатами технічного огляду- відповідає 
технічним вимогам.
Відповідальним за технічний стан автонавантажувача призначено механіка 
автотранспортної дільниці В.Коспу. Наказ №16-011 від 01.02.201 8року.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

« Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
« Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»
« Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

Протокол № 154 від 04.07.20Іброку.
Відповідальним за безпечне проведення робіт автонавантажувачем призначено М.Кокоту. 
Наказ №26-ОП від 01.02.2018року.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:

« Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
« Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»
« Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»

Протокол № 25-в від 07.03.2017року.
Свідоцтвом про присвоєння робітничої кваліфікації від 18.08.2017року. реєстраційний 
№712, Дзисюку Валентину Михайловичу присвоєно професію водія навантажувача. 
Водій навантажувача Дзисюк Валентин Михайлович . пройшов навчання й перевірку 

знань з питань охорони праці. Протокол №29 від 02.02.2018 року.
Запис про проведення інструктажів робиться в Журналах реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці.
Водій навантажувача забезпечений спецодягом та засобами індивідуального захисту.

орони праці працівники забезпечені в повному обсязі.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб,єктів господарювання Управління 
Держпраці у Рівненській області

М.В.Яковчук 
( ініціали та прізвище)


