
Декларація
відповідності матеріально - технічної бази 

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

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «БК Домінант»
33016, м. Рівне, вул. Будівельників,?; тел/факс 24-63-51; 24-35-35
Вид діяльності за КВЕД:42.21- Будівництво трубопроводів
Р/р -26001212005258
Банк - ПАТ АБ «Укргазбанк» м. Київ
МФО -320478
1BAN: UA 07 3204780000026001212005258 
КодЄДРПОУ - 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 натежить до об’єктів підвищеної небезпеки.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Технологічний транспорт експлуатується на об’єктах замовника в Україні 
Я, директор ТОВ « БК Домінант», Яковчук Мирослав Валерійович, цією декларацією під
тверджую відповідність матеріатьно - технічної бази та умов праці вимогам законодав
ства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, а саме: 
експлуатації технологічних транспортних засобів 
- екскаватор колісний марки JCB .18175 W; рік випуску -  2019; країна походження - 

Англія;
- екскаватор - навантажувач марки JCB 3GX 14HFWA; рік випуску -2019; країна - 
походження - Англія;
- екскаватор - навантажувач марки JCB 3GX S1TEMASTER; рік виготовлення -  2017; 
країна походження -Англія;
- екскаватор - навантажувач марки JCB 3GX S1TEMASTER; рік виготовлення -  2011; 
країна походження -- Англія;
-міні-екскаватор гусеничний марки JCB 65R-1; рік випуску -  2018; країна походження - 

Англія:
-міні-екскаватор гусеничний марки JCB 65R-1; рік випуску -2017; країна походження - 

Англія;
- бульдозер марки SHANTU1 DH17; рік випуску-2018; країна походження - Китай;
- бульдозер марки Liebherr PR712L; рік випуску -1982; країна походження -  Австрія;
- автогрейдер марки SHANTU1 SG16-3; рік випуску -  2020; країна походження -  Китай; 
Технологічні транспортні засоби взято на облік ЕУ Держпродспоживслужби в Рівненській 
області.
Кількість працівників зайнятих обслуговуванням технологічного транспорту - вісім чоловік. 
Кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - вісім.
У товаристві відповідно до штатного розпису на 2020рік створена автотранспортна 
дільниця. Наказом №2А від 14.01.2020 автотранспортні засоби та будівельні механізми 
закріплені за працівниками, котрі їх обслуговують. Структурний підрозділ забезпечений 
виробничими приміщеннями та боксами для зберігання автотранспорту та будівельної 
техніки.
Інші відомості:



Яковчук Мирослав Валерійович -  директор.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки у ТОВ «НВФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖИ>х 
Протокол №18 від 20.09.2019.
Відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки на підприємстві призначено головного інженера Кроля Романа Федоровича.
Наказ № 43-ОП від 10.09.2019.
Наказом № 42-ОП від 10.09.2019 створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці, електробезпеки та нормативних документів у складі:

-  голова комісії - головний інженер Кроль Роман Федорович
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці у ТОВ «НВФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖИ»
Пройшов навчання та перевірку знань на 1 V-y групу з електробезпеки.
Посвідчення №375-16-а-19 від 06.09.2019 видане ТОВ « НВФ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖИ». 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання:

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

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
- « Правил безпеки систем газопостачання»
- «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання»
- «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних

майданчиках»
- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
- « Правил охорони праці на автотранспорті»

Протокол № 16-6 від 06.09.2019.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці , надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки.
Протокол №16 від 06.09.2019.
- «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
Протокол № 16-в від 06.09.2019.
Член комісії- Нестерчук Оксана Андріївна -  інженер з охорони праці.
Пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці у ТОВ « НВФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖИ».
Пройшла навчання та перевірку знань на 1 V-y групу з електробезпеки.
Посвідчення №587-22/а-17 від 27.02.2017. видане ДП «Рівненський ЕТЦ» Управління 
Держпраці.
Пройшла навчання і виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки 
Протокол № 9 від 28.02.2020р.
- «ДБН А.3.2.2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова

безпека в будівництві»
- « Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
« Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
- «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
- « Правил безпеки систем газопостачання»
- « Правил охорони праці на автотранспорті»
Протокол № 9-6 від 28.02.2020.



- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажоцідіймальних кранів, підій
мальних пристроїв і відповідного обладнання»

- «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних
майданчиках»

- «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
Член комісії - Давидович Ігор Григорович -  головний енергетик.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці у ТОВ «ЫВФ «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖИ»
Пройшов навчання та перевірку знань на Y групу з електробезпеки
Посвідчення №106-9-а-20 від 28.02.2020 видане ТОВ « НВФ «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖИ».
Пройшов навчання і виявив потрібні знання ;

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

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
- «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
- «Правил безпеки систем газопостачання»
- «Правил охорони праці на автотранспорті 

Протокол № 9-6 від 28.02.2020.
- «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних

майданчиках»
- «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підій

мальних пристроїв і відповідного обладнання»
Протокол №9-/в від 28.02.2020.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки.
Протокол №18 від 20.09.2019.
Відповідальним за справний технічний стан, безпечну експлуатацію автотранспорту та 
технологічних транспортних засобів призначено начальника автотранспортної дільниці 
Коспу Володимира Святославовича.
Наказ №28-ОП від 01.02.2018.
Пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання :

- «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних
майданчиках»

- «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підій
мальних пристроїв і відповідного обладнання 

Протокол №70 від 04.07.2018
- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
- «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів 

Протокол №11 від 08.02.2019
- «Правила охорони праці на автотранспорті 

Протокол №113 від 22.04.2019
На підприємстві створено службу охорони праці.
Згідно наказу №2-ОП від 05.09.2016 інженером з охорони праці призначено Нестерчук 
Оксану Андріївну.
Розроблено та затверджено наказом №? 11-ОП від 26.08.2016. Положення з питань охорони 
праці.
Наказом №30-ОП від 20.03.2020 затверджено та введено в дію Інструкції з охорони праці 
за професіями та за видами робіт.



Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві інструктажі з 
питань охорони праці - вступний, первинний та повторний на робочому місці (1 раз на З 
місяці), з надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійного лиха. Перед допуском до 
самостійної роботи проходять стажування під керівництвом досвідчених працівників, навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці. Запис про проведення інструктажів, стажування 
робиться в Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою та обслуговуванням технологічних 
транспортних засобів пройщли навчання у спеціалізованих закладах, а також навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві. Результат перевірки знань з питань 
охорони праці оформлено протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці: протоколи №1,№2 від 06.02. 2020.
Працівники забезпечені згідно діючих галузевих норм спеціальним одягом та спеціальним 
взуттям, засобами індивідуального захисту (сигнальні жилети, захисні каски,окуляри захисні, 
навушники, тощо) та колективного захисту - технічні засоби безпеки, призначені для захисту 
людей від дії механічних факторів (огородження; знаки безпеки); засоби нормалізації 
освітлення приміщень і робочих місць (джерела світла, освітлювальні прилади і т.д.); засоби 
захисту від враження електричним струмом (захисне заземлення, занулення тощо). 
Експлуатаційна документація є в наявності
Нормативно-правовими актами з охорони повіці працівники забезпечені в повному обсязі.

^^й020р.

М,В.Яковчук 
( ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб,єктів господарювання Управління Держпраці 
у Рівненській області_________ _________________________________________________.

Примітка: 1.Фізична особа-підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персо
нальних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозво
лів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосуван
ня) маїлин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки.

2.Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фі
зичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної подат- 
кової служби і мають відмітку в паспорті. р^^^лншОерзкпраці у Рівненсьюй області

І ’ ЗАРі '


