
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство «Фірма Бінекс», 33024, 
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Макарова,24А ідентифікаційний код: 24177039, КВЕД: 41.20 - 
Будівництво житлових і нежитлових будівель, телефон: 460504.

Директор -  Федик Сергій Леонідович, тел. 0673784652.
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  на території України.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування 
страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) — договір з ФССНВ 
реєстр. № 1715004018.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Добровільний 
аудит з охорони праці на підприємстві не проводився. Державним підприємством 
"Рівненський експертно-технічний центр Держпраці" проведена експертиза стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання. Виданий позитивний 
експертний висновок №56.04.12.216.16 від 01.11.2016.

Я, Федик Сергій Леонідович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під 
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи в траншеях, котлованах без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм -11 .
Інші відомості:
На підприємстві функціонує система управління охороною праці. Керівництво 

системою виконує директор Федик С.Л., який пройшов навчання і перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» (посвідчення № 4937-159-17, протокол № 159 від 08.12.2017р.).

Наказом №01 -ОП від 03.10.2016р. створено службу охорони праці на підприємстві. 
Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Синюк Л.Є., яка 
пройшла навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього в ДП «Рівненський ЕТЦ», (посвідчення № 4112-135-16, протокол 
№135 від 03.11.2016р.).

На підприємстві розроблені, затверджені: наказом №03-ОП від 04.10.2016р. 
Положення про систему управління охороною праці, Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту, , Положення про порядок видачі та оформлення наряд-допуску, Положення про 
енергетичну службу; наказом № 40-ОП від 15.05.2018 р Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про службу охорони праці; 
наказом № 05-ОП від 05.10.2016р.(додаток №2) Перелік видів робіт підвищеної небезпеки; 
наказом №04-ОП від 04.10.2016р. посадові інструкцій та інструкції відповідальних осіб; 
наказом №02-0П від 04.10.2016р. затверджено Перелік інструкцій з охорони праці по 
професіях та видах робіт, які діють на підприємстві.

На підприємстві згідно наказу №07-ОП від 06.10.2016р. створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці. Голова та члени комісії пройшли навчання і перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» та державних нормативно-правових актів до нього,



Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями, Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт та ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека в будівництві» в ДП «Рівненський експертно-технічний центр»:

Голова комісії: - Федик С.Л. - директор (посвідчення №4937-159-17, протокол №159 
від 08.12.2017р., посвідчення №4937-159/6-17, протокол №159/6 від 04.12.2017р., посвідчення 
№4937-159/д-17, протокол №159/д від 08.12.2017р.);

Члени комісії: - Шелегеда О.П. -  виконавець робіт ПЦБ (посвідчення №4938-159-17, 
протокол №159 від 08.12.2017р., посвідчення №4938-159/6-17, протокол №159/6 від 
04.12.2017р.,., посвідчення №4938-159/д-17, протокол №159/д від 08.12.2017р.);

- Синюк Л.Є. - інженер з охорони праці (посвідчення №4112-135-16, протокол №135 
від 03.11.2016р., посвідчення №4112-135/6-16, протокол №135 від 30.11.2016р., посвідчення 
№695-25-17, протокол №25 від 07.03.2017р).

Згідно наказів №02-ОП від 04.10.2016р., № 31-ОП від 29.12.2017р., № 41-ОП від 
15.05.2017 р., № 42-ОП від 15.05.2017 р. затверджено і введено в дію інструкції з охорони 
праці по професіях та видах робіт, які діють на підприємстві, ведеться Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці та Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Працівники підприємства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань безпечних 
методів праці в комісії підприємства в об’ємі, передбаченому тематичними планами і 
програмами спеціального навчання, а також інструкцій з охорони праці, додержання яких 
входить до їхніх функціональних обов’язків (протокол № 11 від 07.12.2017, протокол № 12 
від 15.02.2018, протокол № 13 від 15.02.2018, протокол № 14 від 20.04.2018, протокол № 15 
від 27.04.2018, протокол № 16 від 15.02.2018).

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту (313) згідно Типових галузевих норм та Положення про порядок 
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та ін. 313, ведеться їх облік в картках 
особистого обліку.

Працівники підприємства згідно Положення про медичний огляд працівників певних 
категорій, проходять попередній та періодичний медогляди в лікувальних закладах, що мають 
на те відповідні повноваження та отримали відповідні допуски до професійної придатності.

Результати медоглядів оформлюються відповідними особовими картками та 
медичними довідками.

Працівники пройшли вступний інструктаж та інструктажі на робочому місці, про що є 
відповідні записи в журналах інструктажів встановлених форм.

Згідно наказу №44-ОП від 01.06.2017р. відповідальним за організацію безпечного 
виконання робіт в траншеях і котлованах призначено виконавця робіт ПЦБ Шелегеду О.П., 
який пройшов навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті, Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, Правил охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт та ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» (посвідчення №4938-159- 
17, протокол №159 від 08.12.2017р., посвідчення №4938-159/6-17, протокол №159/6 від 
04.12.2017р.,.,,, посвідчення №4938-159/д-17, протокол №159/д від 08.12.2017р.).

ПідпрйєметвоАабезпечено законодавчими та іншими нормативно- правовими актами з 
охорони праці для виконання заявленого виду робіт.
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