
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_______________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ДОМІНАНТА»____________________  

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Металургів, буд.2, кв. 1
місцезнаходження,

__________________________________ 37621961______________________________
код згідно з ЄДРПОУ

Храмцов Олександр Володимирович, +380563751482, Director@skd.ua________
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 замовників по 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 За результатами проведеної 
ідентифікації, згідно постанови КМУ № 956 від 11.07.2002, не укладався _____________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 05.06.2020 р., 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я ,___________________ Храмцов Олександр Володимирович_________________________________
(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:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (пункт 3 додатка 6 Порядку);
- роботи в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, 
боксах, топках, трубопроводах (пункт 5 додатка 6 Порядку);
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій (пункт 6 додатка 6 Порядку);
- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (пункт 9 додатка 6 Порядку);

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 
що є ємностями для газового моторного палива (пункт 9 додатка 7 Порядку), а саме:

• балон кисень технічний -  1 од., Україна;
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• балон пропан технічний - 1 од., Україна;
• балон азот технічний -  1 од., Україна;_______________________________________________

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

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

Кількість робочих місць -  12, у тому числі 8, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм._______________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

м. Дніпро, вул. Січевих Стрільців буд. 11 (склад для зберігання балонів)_____________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом № 7-ОП від 01.11.219 р. у ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» створено комісію з перевірки знань 
з питань охорони праці у складі:
голова комісії:_____ директор Храмцов Олександр Володимирович;
члени комісії:______ головний інженер Андрущенко Андрій Володимирович;
___________________ інженер з охорони праці Чекальська Ірина Людвиківна__________________

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

У ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» діє служба охорони праці. Наказом № 1-ОП від 01.11.219 р. у «БК 
«ДОМІНАНТА» функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці 
Чекальську Ірину Людвиківну._____________________________________________________________

наявністю служби охорони праці

Наказом № 8-ОП від 01.11.219 р. у ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» розроблені і затверджені 
тематичні плани та програми спеціального навчання з питань охорони праці, електробезпеки та 
пожежної безпеки посадових осіб та робітників.
Наказом № 1Р4-ОП від 12.05.2020 р. у ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» начальника дільниці Мормуля 
Є.В. призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що 
працює під тиском.
Наказом № 105-РП від 12.05.2020 р. у ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» начальника дільниці Мормуля 
Є.В. призначено відповідальним за безпечне виконання на висоті.
Наказом № 106-РП від 12.05.2020 р. у ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» начальника дільниці Мормуля 
Є.В. призначено відповідальним за безпечне виконання робіт в колодязях, траншеях- 
котлованах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах.
Наказом № № 108-РП від 12.05.2020 р. у ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» начальника дільниці 
Мормуля Є.В. призначено відповідальним за безпечне виконання робіт з обстеження, ремонт і 
чищення димарів, повітропроводів.
Наказом № № 110-ОП від 12.05.2020 р. у ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» начальника дільниці 
Мормуля Є.В. призначено відповідальним за безпечне виконання земляних робіт, що 
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій 
Наказом № 9-ОП від 01.11.2019 р. у «БК «ДОМІНАНТА» головного інженера Андрущенко А.В. 
призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства.
Наказом № 109-РП від 12.05.2020 р. затверджено перелік робіт, які виконуються на висоті за 
нарядом-допуском.
Керівники та фахівці ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці у встановленому порядку.
Директор Храмцов О.В., інженер з охорони праці Чекальська І.Л. пройшли у ТОВ «ОНТТ 
«РЕГІОН БУД» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки праці в 
галузі, вибухобезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, управління роботами і профілактики та 
ліквідації наслідків аварій, перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій 
області (протокол № 300 від 01.11.2019 р.).



Головний інженер Андрущенко А.В. пройшов у ДП «Запорізьський навчально-курсовий
комбінат» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки праці в 
галузі, вибухобезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, управління роботами і профілактики та 
ліквідації наслідків аварій, перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій 
області (протокол № 2673 від 14.12.2018 р.).
Начальник дільниці Мормуль Є.В. пройшов у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання в об’ємі 
загального курсу охорони праці, перевірку знань пройшов в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 7/1 від 21.01.2020 р.).
Директор Храмцов О.В. , головний інженер Андрущенко А.В., пройшли у ТОВ «УК СПЕКТР» 
навчання НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», перевірку знань пройшли в комісії 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 261 від 19.12.2019 р.).
Інженер з охорони праці Чекальська І.Л. , пройшла у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання в 
об’ємі загального курсу охорони праці, перевірку знань пройшла в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 436 від 12.01.2020 р.).
Начальник дільниці Мормуль Є.В. , пройшов у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання в об’ємі 
загального курсу охорони праці, перевірку знань пройшов в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 24 від 06.02.2020 р.).
Директор Храмцов О.В. , головний інженер Андрущенко А.В., пройшли у ТОВ «УК СПЕКТР» 
навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила пожежної безпеки», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 011 від 24.11.2020 р.), присвоєно ГУ групи з 
електробезпеки (до 1000 В).
Інженер з охорони праці Чекальська І.Л. пройшла у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
пожежної безпеки», перевірку знань пройшла в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 440 від 15.11.2019 р.), присвоєно ІУ групи з електробезпеки (до 1000 В). 
Начальник дільниці Мормуль Є.В. пройшов у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП
40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної 
безпеки», перевірку знань пройшов в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 22 від 05.02.2020 р.), присвоєно ІУ групи з електробезпеки (до 1000 В).
Директор Храмцов О.В., головний інженер Андрущенко А.В., інженер з охорони праці 
Чекальська І.Л. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 452 від 29.11.2019 р.).
Начальник дільниці Мормуль Є.В. пройшов у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», перевірку знань пройшли в комісії ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 15 від 29.01.2020 р.).
Директор Храмцов О.В., головний інженер Андрущенко А.В., інженер з охорони праці 
Чекальська І.Л. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві», ДБН А.3.2-2-2009, перевірку знань пройшли в комісії 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 428 від 05.11.2019 р.).
Начальник дільниці Мормуль Є.В. пройшов у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП
45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», ДБН А.3.2-2-2009, перевірку 
знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 10 від
23.01.2020 р.).
Директор Храмцов О.В. , головний інженер Андрущенко А.В., пройшли у ТОВ «УК СПЕКТР» 
навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 002 від 09.01.2020 р.).
Інженер з охорони праці Чекальська І.Л. пройшла у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання



НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», перевірку знань пройшла в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 435 від 11.11.2019 р.).
Начальник дільниці Мормуль Є.В. пройшов у пройшов у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», перевірку знань пройшла в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 16 від 30.01.2020 р.).
Директор Храмцов О.В., головний інженер Андрущенко А.В., інженер з охорони праці 
Чекальська І.Л. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», перевірку знань пройшли в комісії ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 433 від 07.11.2019 р.).
Начальник дільниці Мормуль Є.В. пройшов у пройшов ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», перевірку знань 
пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 3 від 17.01.2020 р.). 
Директор Храмцов О.В., головний інженер Андрущенко А.В., інженер з охорони праці 
Чекальська І.Л. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», перевірку знань пройшли в комісії 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 423 від 31.101.2019 р.).
Начальник дільниці Мормуль Є.В. пройшов у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», перевірку знань 
пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 11 від 24.01.2020 р.). 
Директор Храмцов О.В., головний інженер Андрущенко А.В., інженер з охорони праці 
Чекальська І.Л. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», перевірку знань пройшли в комісії 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 434 від 08.11.2019 р.).
Начальник дільниці Мормуль Є.В. пройшов у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», перевірку 
знань пройшов в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 13 від
28.01.2020 р.).
Директор Храмцов О.В., головний інженер Андрущенко А.В., інженер з охорони праці 
Чекальська І.Л., начальник дільниці пройшли у ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" навчання 
з "Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" НПАОП 0.00 - 
5.11-8, . перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 47 від 05.05.2020 р.).
У ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» розроблено, затверджено та введено в дію:
• «Положення про службу охорони праці» (наказ № 02-РП від 01.11.2019 р.);
• «Положення про систему управління охороною праці підприємства» (наказ № 03-ОП від
01.11.2019 р.);
• «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
(наказ № 04-РП від 01.11.2019 р.).

У ТОВ «БК «ДОМІНАНТ А» розроблені, затверджені та введені в дію:
• посадові/робочі інструкції.
• інструкції з охорони праці (наказом № 6-ОП від 01.11.2019 р., затверджено 39 
інструкцій).____________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При прийомі на роботу у ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» проводиться під розписку ознайомлення 
працівників про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих 
факторів.
Працівники під час приймання на роботу проходять вступний і первинний інструктажі, 
професійну підготовку, спеціальне навчання й перевірку знань із питань охорони праці,



пожежної безпеки, надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також 
правил поведінки у випадку виникнення аварійної ситуації, аварії.
У ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» створено для кожного працівника безпечні й нешкідливі умови 
праці шляхом належного облаштування робочих місць.
Робітники ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих 
навчальних закладах, на навчальних курсах.
Працівники Сербінов І.В. та Неізвестний О.І. здобули професійну підготовку за кваліфікацією 
«бетоняр 4-го розряду» на курсах ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 337-П від 29.10.2019
ЕЛ . . .
Працівники Тагіров Р.Р. та Снецар А.В. здобули професійну підготовку за кваліфікацією 
«монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 4-го розряду» на курсах ТОВ «УК 
«Дніпробуд» (протокол № 111 -П від 31.01.2020 р.).
Працівник Сахаров Є.С. здобув професійну підготовку за кваліфікацією «електрогазозварник 4
го розряду» на курсах ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 371-П від 23.01.2020 р.).
Працівник Криворучко В.П.______здобув професійну підготовку за кваліфікацією
«електрогазозварник 4-го розряду» на курсах ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» (протокол № 379-П 
від 25.02.2020 р.).
Електрогазозварник Сахаров Є.С. пройшов атестацію в атестаційній комісії ТОВ ПНП 
«КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ», допущений до газового зварювання систем газопостачання, 
технологічного обладнання та технлогічниих трубопроводів (протокол № 21 від 25.02.2019 р., 
посвідчення № 19-ДН-58 від 25.02.2019 р.).
Електрогазозварник Криворучко В.П. пройшов атестацію в атестаційній комісії ТОВ ПНП 
«КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ», допущений до ручного дугового зварювання покритим 
електродом сталевих, несучих і огороджуючи конструкцій, вантажопідіймальних кранів, систем 
газопостачання, технологічного обладнання та технологічних трубопроводів (протокол № 21 від
25.02.2019 р., посвідчення № 19-ДН-57 від 25.02.2019 р.).
Працівники Король В.М. та Шевчук М.М. здобули професійну підготовку за кваліфікацією 
«монтажник систем вентиляції та кондиціонування повітря 4-го розряду» на курсах НВЦ 
«Безпека та надійність» (протокол № 62-П від 29.04.2019 р.).
Працівники Криворучко В.П. та Сахаров Є.С. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 43 від 24.02.2020 р.).
Працівники Криворучко В.П. та Сахаров Є.С. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», перевірку знань пройшли в 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 47 від 02.03.2020 р.).
Працівники Криворучко В.П., Сахаров Є.С., Тагіров Р.Р., Снецар А.В., Сербінов І.В., 
Неізвестний О.І., Король В.М. , Шевчук М.М. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» 
навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 26/2 
від 07.02.2020 р.).
Працівники Криворучко В.П., Сахаров Є.С., Тагіров Р.Р., Снецар А.В., Сербінов І.В., 
Неізвестний О.І., Король В.М. , Шевчук М.М. пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» 
навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 28/1 від 10.02.2020 р.).
Працівники Тагіров Р.Р. та Снецар А.В. пройшли у ТОВ "Учбовий комбінат "Дніпробуд" 
навчання з "Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" 
НПАОП 0.00-5.11-8, . перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 47 від 12.05.2020 р.).
Робітники ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» пройшли навчання та перевірку знань з питань з охорони 
праці, НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», інструкції з



охорони праці: № 17 «для електрогазозварника», № 39 «для монтажника систем вентиляції та 
кондиціонування повітря», № 31 «для монтажника санітарно-технічних систем і устаткування», 
№ 7 «для бетоняра» в об’ємі виконуваних робіт, в комісії підприємства (протокол № 1 від
07.05.2020 р.).
У ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на 
обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки. 
Підприємство має договір № 1-08/20 від 8 січня 2020 року з ТОВ "Мегаполіс-М." про 
надання послуг оренди техніки на екскаватор DX260LCA «DOOSAN» (заводський 
номер K34017) Техніка надається з обслуговуючим персоналом. (дозвіл № 0308.17.12 від
28.03.2017 р., виданий ГУ Держпраці у Дніпропетровській області)._________
Поставку балонів із стисненим (кисень технічний) та зрідженим (сумішшю пропану технічного і 
бутану технічного (не більше 60%) марки СПБТ за ДСТУ 4047-2001); (азоту технічного) газами 
здійснює ПрАТ «Лінде Газ Україна» на підставі договору поставки ГК № 3147 від 17.06.2020 р.
(дозвіл_____________ № 1018.17.12 від 06.09.2017 р., виданий ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області)._________

експлуатаційної документації,

У ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» розроблені і затверджені тематичні плани та програми спеціального 
навчання з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки посадових осіб та 
робітників.
У ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» ведуться:
• Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
• Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
• Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
• Журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
• Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;
• Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
• Журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці;
• Журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту;
• Журнал обліку та випробувань поясів та приладдя до них;
• Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та ін.;
• Журнал обліку та видачі наряд-допуску;
• Журнал обліку обладнання, що працює під тиском.
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники ТОВ «БК 
«ДОМІНАНТА» пройшли медичний огляд при прийомі на роботу. Надано копії медичних 
довідок про проходження попереднього медичного огляду працівниками ТОВ «БК 
«ДОМІНАНТА» видані КП «Д ніпропетровський центр первинної медико-санітарної
допомоги № 4» Дніпропетровської міської ради».______________________________
Працівники ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» забезпечені спецодягом, спецвзуттям й індивідуальними 
засобами захисту._________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Працівники ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями.
У ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» 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.
Обладнання, оснастка та інструмент для кожної операції слюсарних, монтажних робіт приведені 
в маршрутних картах технологічного процесу монтажу.
Застосування матеріалів для виконання робіт допускається тільки при наявності сертифікатів 
заводів- виготовлювачів.



Матеріально-технічна база TOB «БК «ДОМІНАНТА» відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки. 
ТОВ «БК «ДОМІНАНТА» 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. 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.В. Храмцов
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці . 2 0 ^ р .  № аїр. _________ .

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 
держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.




