
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: товариство з обмеженою відповідальністю «АРКТУР» 33000,Україна,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
м. Рівне, вул.. Київська, 36 офіс 902. Код ЕДРПОУ (ЗКПО) -  37863579, Директор -  Ільчук Андрій 
Анатолійович, тел.608-068 office@arktur.com.ua______ ___________________ _______________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 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;
Місце виконання робіт ттілвипіеної небезпеки: м. Рівне та в Рівненській області__________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди: Відповідно до пункту 14 частини першої статті 7 Закону України 
"Про страхування" та згідно з додатком 1 до «Порядку і правил проведення обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та 
аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, 
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного 
характеру» затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України №1788 від 16.11.2002 року (із змінами 
та доповненнями), у ТОВ «АРКТУР» страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не проводиться, у зв’язку з тим, що ТОВ «АРКТУР» не 
є об’єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони прані: не проводився

(дата проведення аудиту)
Я.______ директор______ ТОВ______ «АРКТУР»______ Ільчук______ Андрій______ Анатолійович

(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, устаткування підвищеної небезпеки: 
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри; роботи верхолазні та скелелазні; земляні роботи, що 
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; роботи в діючих 
електроустановках напругою до 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. Машин, механізмів немає .

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер 
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки - 3 чоловіка._____________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Виробничих, складських приміщень немає. Офісні приміщення -2. Структурних підрозділів немає._____
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:
Директор ТОВ «АРКТУР» - Ільчук А.А, пройшов навчання та перевірку знань в управлінні Держпраці у 
Рівненській області, протоколи №88/в, №88/6, 88 від 30.06.2017р. Інженер ТОВ «АРКТУР» Грухін С.В. 
пройшов навчання та перевірку знань в управлінні Держпраці у Рівненській області, протоколи №88/в, №8 
пройшов навчання та перевірку знань в управлінні Держпраці у Рівненській області, протоколи №304-10/6- 
18, №304-10/в-18,№304-10-18,№2133-139-18. Майстер ТОВ «АРКТУР» Коробчук Р.І. пройшов навчання та 
перевірку знань в управлінні Держпраці у Рівненській області, протоколи №1891-6716, №1160-41/6-17. 
Інженер та майстер пройшли навчання та перевірку знань з електробезпеки відповідно до 1000 В та понад 
(III та V групи).
Виконання обов’язків з питань охорони праці визначено наказом 01-ОП від 05.02.2018 та покладено на 
інженера Грухіна С.В., який пройшов навчання і виявив потрібні знання в 2018 році.
Наказом ТОВ № 16-ОП від 26.03.2018 створено та визначено склад постійно діючої комісії дня проведення 
перевірки знань з питань охорони пращі». Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та інших нормативно правових актів в управлінні Держпраці у Рівненській 
області.
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Наказом №04-ОП від05.02.2018 затверджено та введено вдію інструкції з охорони праці по спеціальностям 
та видам робіт.
В ТОВ «АРКТУР» наказом №25-ОП від 200.11.2018 майстра Коробчука Р.І. призначено відповідальним за 
виконання робіт підвищеної небезпеки.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці, 
протокол №04/18 від 09.04.2018 та повторно перевірено знання нормативних актів з питань охорони праці 
після планової перевірки Держпраці в листопаді 2018, протокол №06/18 від 20.11.2018.
Наказом №17-ОП від 05.02.2018 визначено перелік робіт підвищеної небезпеки та наказом №24-ОП від 
20.11.2018 призначено відповідального за виконання робіт на висоті.
Всі працівники при влаштуванні на роботу обов’язково проходять вступний інструктаж, що фіксується у 
відповідному журналі. Під час роботи проводиться первинний і повторні інструктажі.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки згідно наказу ТОВ №06-Оп від05.02.2018 «Про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту» забезпечені засобами індивідуального захисту згідно вимог наказу №305 
Міністерства праці та соціальної політики, а саме: спецодяг, спецвзуття, окуляри захисні, рукавиці робочі, 
запобіжні пояси, монтерські кігті, каски, драбини, електрозахисні засоби.
Наказом №23-ОП від 20.11.2018 призначено відповідальна особа за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства -  майстер ТОВ Коробчук Р.І. V група з електробезпеки.
Періодичне вимірювання опору ізоляції кабелів-подовжувачів проводиться раз на 6 місяців. Останній раз 
випробувано ТОВ «Елвіс» 11.12.2018 (Протокол № 1087). Інший електроінструмент безпровідний та 
відповідає вимогам ДСТУ, стандартам ЕС та Европейським директивам 2006/42/ЕС. На все обладнання та 
інструмент в наявності відповідна технічна та експлуатаційна документація.
Електрозахисні засоби-діелектричні рукавиці випробувані ТОВ «Елвіс». Придбані захисні діелектричні 
коврики. Періодичні випробування оформлюються протоколом. Результати оглядів заносяться в «Журнал 
обліку, перевірки та випробування».
Працівники ТОВ «АРКТУР» забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі, а саме: каска 
захисна - 3 од., рукавиці брезентові - 6 пар, респіратор протипиловий 10 од., окуляри захисні - 3 од., пояс 
запобіжний безлямковий - 3 од., пояс запобіжний лямко вий - 3 од., спецодяг - 6 од., спецвзуття - 6 пар. 
Працівники задіят на роботах підвищеної небезпеки пройшли обов’язків медичний огляд і придатні для 
виконання вказаних робіт.
Всі працівники ТОВ «АРКТУР» забезпечені нормативно-правовими актами з питань охорони праці.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

;ни праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпе'жяняі
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування 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.".
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