
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від З березня 2020 р. № 207)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

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 -  Україна.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  договір з ФССНВ 
реєстр. № 1715004018.

Добровільний аудит з охорони праці 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 підвиш;еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвиш;еної небезпеки, та право експлуатації 
технологічних транспортних засобів, а саме:

• Експлуатація вантажопідіймальних кранів та машин, а саме:
- кран баштовий Роїаіп ОТМК 331С, реєстр. №Рп-02, завод. №97521, 2004 року 

виготовлення, країна виробник -  Франція,
кран монтажний на гусеничному ходу РДК-250-3, реєстр. №131334, завод. 
№13003, 1990 року виготовлення, країна виробник -  Німеччина,

Загальна кількість робочих місць -  31, в тому числі тих, на яких існує підвишієний 
ризик виникнення травм - 25. Підприємство має орендоване офісне приміш;ення та власні 
складські приміщення.

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 «Рівненсь’кий 
ЕТЦ» (посвідчення № 4937-159/в-17, протокол № 102 від 02.08.2019р.). Наказом №01-ОП 
від 03.10.2016р. створено службу охорони праці на підприємстві. Функції служби охорони 
праці покладено на інженера з охорони праці Чумака О.І., який пройшов навчання та 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до 
нього в ДП «Рівненський ЕТЦ», (посвідчення № 699-26/6-20, протокол №26 від 
13.03.2020р.).



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-допуеку. 
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 підвипїєної небезпеки; наказом №04-ОП від 04.10.2016р. поеадові інетрукцій та 
інетрукції відповідальних осіб; наказом №02-0П від 04.10.2016р. затверджено Перелік 
інетрукцій з охорони праці цо професіях та видах робіт, які діють на підприємстві.

Є в наявності та ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу»; «Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»; «Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці на підприємстві»; Журнал обліку та видачі інструкцій з 
охорони праці на підприємстві»; «Журнал обліку обладнання суб’єкта господарювання»; 
«Журнал обліку робіт, пі;о виконуються за нарядами і розпорядженнями»; «Журнал обліку 
та зберігання засобів захисту»; «Журнал протоколів перевірки знань»; «Журнал обліку та 
зберігання засобів захисту; «Вахтовий журнал»; «Журнал обліку та оглядів такелажних 
заеобів, механізмів та пристроїв»; «Журнал періодичного огляду тари»; «Журнал 
приймання та огляду риштувань та помостів», «Журнал реєстрації осіб, які знаходяться на 
будівельному об’єкті».

Наказом №05-ОП від 04.03.2020р. створено постійно-діючу комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  директор Федик С.Л., який пройшов навчання та перевірку знань з 
Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, посвідчення 
№ 4937-159/в-І? від 02.08.2019р. «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обпадання», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках», поевідчення № 2304-70-18-В-20 (протокол №70) від 
04.07.2018р., «Правил охорони праці цід час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві" поевідчення 
№4937-159-17 від 08.12.2017р., видані ДП «Рівненський ЕТЦ».

Члени комісії:
-  виконавець робіт Шелегеда О.П., який пройшов навчання та перевірку знань з 

Закону України “Про охорону праці” та нормативно-цравових актів до нього, посвідчення 
№4938-12-20 від 08.12.2017р. «Правила охорони праці на автомобільному транепорті», 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обпадання», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках», посвідчення №4938-1596-17 (протокол №159-6) від 
04.07.2018р., «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та приетроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві" посвідчення 
№4938-159/д-17 від 04.07.2018р., видані ДП «Рівненський ЕТЦ».

-  інженер з охорони праці Чумак О.І., який пройшов навчання та перевірку знань з 
Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, посвідчення 
№699-26-20 від 13.03.2020р. «Правила охорони праці на автомобільному транепорті», 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках», посвідчення №699-26/в-20 (протокол №26-в) від



13.03.2020р., «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві" посвідчення 
№699-26/6-20 від 13.03.2020р., видані ДП «Рівненський ЕТЦ».

З працівниками ПП «Фірма Бінекс» було проведено навчання з питань охорони 
праці та перевірку знань. Результати перевірки знань оформлені протоколами № 03-03 від 
16.03.2020р.

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті, зварювальних 
та земляних робіт відповідно до наказу №07-ОП від 04.03.2020р призначено майстра

Наказ №19-ОП від 02.07.2019р. - Про призначення відповідальних осіб, згідно з
яким:

для здійснення нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів і знімних вантажозахоплювальних пристроїв призначений 
виконавець робіт Шелегеда О.П., (який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: Закону України 
“Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №4938-12-20 
від 08.12.2017р. «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обпадання», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», посвідчення №4938-1596-17 (протокол №159-6) від 04.07.2018р., «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промиелова безпека в будівництві" посвідчення №4938-159/д-17 від 
04.07.2018р.)

призначено особою відповідальною за утримання вантажопідіймальних кранів і 
знімних вантажозахоплювальних пристроїв у справному стані виконавець робіт 
Шелегеда О.П, (який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в 
коміеії Управління Держпраці у Рівненській області)

призначено особою відповідальною за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами і знімними вантажозахоплювальними пристроями 
виконавця робіт Буняка В.С., (який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: Закону України 
“Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №2945-102-19 
від 02.08.2019р. «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладання», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», посвідчення №2945-102/в-19 (протокол №102-в) від 02.08.2019р., «Правил 
охорони праці під час роботи з інстрзпиентом та пристроями», «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві" посвідчення №№2945-102/6-19 від 
02.08.2019р.)
- призначено особою відповідальною за безпечне виконання робіт на висоті Буняка В.С., 
(який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області)

Працівники, що працюють на роботах на даних вантажопідіймальних механізмів, 
пройщли навчання з питань охорони праці (Протокол № 7 від 20.02.2020 року) мають 
відцовідну кваліфікацію (поевідчення етропальників та машиністів кранів видані ДП 
Навчально-курсовим комбінатом «Рівнебуд»), медичний огляд та психофізіологічну 
експертизу, висновки - позитивні.



На будівельно-монтажній дільниці ведеться Журнал оперативного контролю за 
станом охорони праці.

Згідно наказів №02-ОП від 04.10.2016р., № 31-ОП від 29.12.2017р., № 41-ОП від 
15.05.2018 р., № 42-ОП від 15.05.2018 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:

інструкція №15 «Інструкція з охорони праці при вантажно-розвантажувальних 
роботах»,

інструкція №6 «Інструкція з охорони праці для виконання робіт на висоті», 
інструкція №21 «Інструкція щодо дій персоналу підприємства в разі виникнення 

аварійної ситуації»,
інструкція №І «Інструкція з надання першої домедичної допомоги», 
інструкція № 1-ПБ «Інструкція з пожежної безпеки під час виконання будівельно- 

монтажних робіт»,
інструкція № 22 «Інструкція з охорони праці для машиніста крана монтажного на 

гусеничному ходу РДК-250-3»,
інструкція № 21 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
інструкція № 18 «Інструкція з охорони праці для машиністу крана баштового Роїаіп 

ОТМКЗЗІС»,
інструкція № 16 «Інструкція з охорони праці під час робіт з ручними 

інструментами та пристроями»,
інструкція № 14 «Інструкція з охорони праці для працівників відповідальних за 

безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами»,
інструкція № 11 «Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за утримання 

вантажопідіймальних кранів у справному стані»,
інструкція № 10 «Інструкція з охорони праці для працівників що здійснюють 

відомчий нагляд за утриманням та експлуатацією вантажопідіймальних кранів»,
інструкція № 9 «Інструкція з охорони праці для безпечного виконання робіт із 

застосуванням тари»,
інструкція № 8 «Інструкція з охорони праці для стропальника», 
інструкція № 7 «Інструкція з охорони праці під час по огляду

вантажозахоплювальних пристроїв і тари».
В наявності є паспорти та відповідна експлуатаційна документація (настанови з 

експлуатації заводів виробників) на устаткування підвищеної небезпеки.
Вантажопідіймальним механізмам проведено часткові та первинні повні технічні 

огляди (висновок експертизи №37СТК-18 від 26.10.2018 виданий НВК «ІЦ 
Енерготехпром», технічний звіт № 044.20 від 24.05.2020 виданий ТзОВ «Чорне море 
плюс»).

Є в наявності засоби індивідуального захисту при роботі на технологічних 
транспортних засобах. Всі засоби захисту зареєстровані в „Журналі обліку засобів 
індивідуального захисту ”.

Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві 
інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від 
нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, 
пожеж і стихійних лих. Запис про проведення інструктажів робиться в „Журналах 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці”.

При експлуатації вантажопідіймальних механізмів, працівники в повному обсязі 
забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом та взуттям; костюм 
бавовняний, чоботи шкіряні, рукавиці комбіновані, куртка утеплена, жилет сигнальний, 
захисна каска.



Експлуатаційною, технічною, нормативно-правовими актами, навчально-
методичними матеріалами, а також матеріально-технічна база забезпечена в повному

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвиїценої небезпеки та на екеплуатацію (застоеування) машин, 
механізмів, уетаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначаєтьея фізичними 
оеобами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.


