
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця;

Найменування юридичної особи: Приватне підприємство “АРКОС-БУД”

Місцезнаходження: 33013. Рівненська обл., м. Рівне вул. Міцкевича, 9А/8,

Код згідно ЄДРПОУ 13972162.

Директор: Парчук Володимир Віталійович 
Номер телефону: (0362)637345

Адреса електронної пошти: arkos-bud@ukr.net

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки 
об'єкти на території України

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Немає.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит з охорони 
праці не проводився

Я, Парчук Володимир Віталійович, цією декларацією цідтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
- роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників:
- зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин. 

Кількість робочих місць: 8, на яких існує ризик виникнення травм:8.

Кількість будівель і споруд (виробничих об'єктів):
Офісне приміщення розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Кн. Ольги, 4.
Виробниче приміщення розтащоване за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська, 24

Інші відомості: ,
Прізвище, ім ’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони пуаиі та промислової безпеки:

Директор Парчук Володимир Віталійович відповідальний за стан умов та 
безпечну організацію праці в цілому по ПП “АРКОС-БУД”, що пройщов навчання та 
перевірку знань:

mailto:arkos-bud@ukr.net


“Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, “Мінімальних 
вимог з охорони праці на тимчасових або будівельних майданчиках. Посвідчення 
ДП “Рівненеький ЕТЦ” №4888-347-19 на підставі протоколу від 02.12.2019 №347

-  Закону України “Про охорону праці та нормативно правових актів до нього. 
Посвідчення ДП “Рівненський ЕТЦ” №4942-159-17 на підставі протоколу від
08.12.2017 №159;

-  “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів”, “Правил улаштування 
електроустановок”, “Правил експлуатації електрозахисних засобів” Посвідчення 
ДП “Рівненський ЕТЦ” на підставі протоколу від 04.12.2017 №159/а

-  “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 ДП “Рівненський ЕТЦ” №4942-159/6-17 на підставі протоколу від
04.12.2017 №159/6;

-  “Правил безпеки систем газопостачання” та правил виконання газонебезпечних 
робіт, “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів. Посвідчення ДП 
“Рівненський ЕТЦ” №4942-159/в-17 на підставі протоколу від 04.12.2017 №159/в.

Відповідальні за стан умов та безпеку праці на робочих місцях - начальник 
дільниці - Парчук Андрій Володимирович, що пройшов навчання та перевірку знань:
-  “Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, “Мінімальних 

вимог з охорони праці на тимчасових або будівельних майданчиках. Посвідчення 
ДП “Рівненський ЕТЦ” №4889-347-19 на підставі протоколу від 02.12.2019 №347

-  Закону України “Про охорону праці та нормативно правових актів до нього. 
Посвідчення ДП “Рівненський ЕТЦ” №4941-159-17 на підставі протоколу від
08.12.2017 №159;

-  “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, “Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів”, “Правил улаштування 
електроустановок”, “Правил експлуатації електрозахисних засобів” Посвідчення 
ДП “Рівненський ЕТЦ” на підставі протоколу від 04.12.2017 №159/а

-  “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, “Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та приетроями”, ДБНА.3.2-2-2009 “Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві” 
Посвідчення ДП “Рівненський ЕТЦ №4941-159/6-17” на підставі протоколу від
04.12.2017 159/6;

-  “Правил безпеки систем газопостачання” та правил виконання газонебезпечних 
робіт, “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів. Посвідчення ДП 
“Рівненеький ЕТЦ” №4941-159/в-17 на підставі протоколу від 08.12.2017 №159/в.

Служба з охорони праці.
Наказом директора ПП “АРКОС-БУД” від 18.05.2018 №24 на підприємстві 

створена служба з охорони праці. Очолює службу з охорони праці інженер з охорони 
праці Бабіч Володимир Ігорович, що пройшов навчання та перевірку знань:

-  Законодавчих актів з питань охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки Посвідчення ДП “Рівненський ЕТЦ” 
№2473-76-18 від 15.06.2018 № 76;

-  “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 
11.06.18;

-  “Правил безпеки систем

Посвідчення ДП “Рівненський ЕТЦ” №2473-76/6-18 від

газопостачання”,“Правил будови і безпечної
екеплуатації посудин, що працють під тиском”,“Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті” ПосвідченняДП “Рівненський ЕТЦ” №.2473-76/в-18 від 
15.06.2018.

“ “Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, 
“Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або будівельних майданчиках. 
Посвідчення ДП “Рівненський ЕТЦ” №4890-347-19 на підставі протоколу від 
02.12.2019 №347.

Інформація про інструкції: /
Наказом директора ПП “АРКОС-БУД” від 04.11.19 №11 розроблені та затверджені; 

інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт в кількості 19шт:
-  інструкція №1з пожежної безпеки для працівників ПП "Аркое -  Буд;
-  інетрукція №2 з надання першої долікареької допомоги;
-  інструкція № З інструктаж на 1 групу з електробезпеки;
-  інструкція з охорони праці № 4 вантажно -  розвантажувальні роботи;
-  інструкція з охорони праці № 5 під час робіт на риштуваннях і помостах;
-  інструкція з охорони праці №6 для оператора компресорної установки;
-  інструкція з охорони праці № 7 для муляра;
-  інструкція з охорони праці № 8 для бетоняра;
-  інструкція з охорони праці № 9 під час виконання бетонних робіт;
-  інструкція з охорони праці №10 для штукатура;
-  інструкція з охорони праці №11 по безпечному виконанню штукатурних робіт;
-  інетрукція з охорони праці № 12 під час виконання робіт на висоті;
-  інструкція з охорони праці № 13 під час виконання покрівельних робіт;
-  інструкція з охорони праці № 14 для покрівельника;
-  інструкція з охорони праці № 15 для підсобного робітника;
-  інструкція з охорони праці № 16 для маляра;
-  інструкція з охорони праці № 17 роботи з електроінструментом;

трансформаторами, перетворювачами струму, переносними світильниками;
-  інструкція з охорони праці №18 при роботі на комп’ютері.
-  інструкція з охорони праці №19 при виконанні теслярських і столярних робіт 
Про проведення навчання та інструктажу з питань охоронц праці:
Наказом директора ПП “АРКОС-БУД” від 04.02.19 №10 створена постійно діюча 

комісія з перевірки знань з питань охорони праці, усі члени комісії пройшли навчання

№
п/п Прізвище та імя побатькові №, дата посвідчення навчання з 

охорони праці
Місце

проведення
навчання

1 Парчу к Володимир 
Віталійович

№4942-159-17 протокол від 
08.12.2017 №159

ДП “Рівненський 
ЕТЦ”

2 Парчук Андрій 
Володимирович

№4941-159-17 протокол від 
08.12.2017 №159

ДП“Рівненський
ЕТЦ”

3 Бабіч Володимир Ігорович №2473-76-18 протокол від 
15.06.2018

ДП“Рівненський
ЕТЦ”



в  ПП “Аркос-Буд” наказом директора від 04.06.18 №27 затверджено “Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”. Згідно 
графіка проведено навчання та перевірка знань працівників результати яких 
оформлено протоколами №19- від 24.07.20 та № 20 від 11.09.20

З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці (встуцний, цервинний, 
повторний, позаплановий, цільовий) з записом у відповідних журналах: Журналі 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Забезпечення засобами індивідуального захисту.
Працівники, які працюють в шкідливих умовах праці своєчасно забезпечуються 

спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту. Спецодяг, спецвзуття 
та інші засоби індивідуального захисту видаються працівникам та обліковується в 
особистих картках згідно типових норм видачі спецодягу (Каски, Захисні окуляри; 
Запобіжні пояси; Діелектричне взуття; Діелектричні килими; Сигналізатори напруги; 
Переносні заземлення; Плакати і знаки безпеки та інші засоби захисту).

Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення: В службі охорони праці ПП “АРКОС-БУД” наявне приміщення, що 
спеціально обладнане сучасними технічними засобами для проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, є затверджені програми проведення навчання, 
складені план-графіки, розроблені тестові білети для перевірки знань. Працівники 
забезпечені наглядними посібниками, а також нормативно-правовими актами з 
питань охорони

В.В.Парчук
(ініціали та прізвище)

Декларйзція^ареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ___ 20_.... ,.,,р. №
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забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 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 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

з метою

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ№ 48 від 07.02.2018}


