
Декларація
Відомості матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:

Найменування ю ридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «РАО ГРУП»; 
Місцезнаходж ення ю ридичної особи: 33001. Рівненська область, м. Рівне, вул. Біла,16; 
Фактичне місцезнаходж ення: 33001, Рівненська область, м.Рівне, вул. Біла, 16;
Код платника податків згідно СДРПОУ: 40096175;

Код виду діяльності згідно КВЕД: 41.20 -  Будівництво житлових і не житлових будівель;

Прізвище, ім ’я по батькові керівника: Савчук Олександр Володимирович;

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: +38 062 460 111, 
oleksandr.savchuk@ raogroup.com.ua

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 33001, Рівненська область, м.Рівне, 
вул. Біла, 16

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 від 16.08.2002 року на 
ТОВ «РАО ГРУП» страхування не проводиться тому що не є об’єктом підвищеної 
небезпеки.

Я, Савчук Олександр Володимирович, 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, устаткування підвищеної небезпеки:

Зварювальні роботи (електрозварювальні);
Роботи із застосуванням ручних електроінструментів;
Зварювальне обладнання. Зварювальний апарат Fronius VarioStar 457, заводський 

номер № 6645038, країна виробник -  Україна, рік виготовлення 2015р.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 8 чоловік з них 2 чоловік виконує роботи з підвищеної небезпеки та 
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.

Інші відомості:
Створено службу з охорони праці. Функції служби з охорони праці, згідно наказу №25 

від 19.12.2017р., покладено на відповідального за охорону праці Савчука Олександра 
Володимировича, який пройшов навчання та перевірку знань з Закону України «Про охорону 
праці» посвідчення № 4870-158-17 від 18.12.2017р..

Розроблені, затверджені га введені в дію згідно наказу №27 від 20.12.2017р. інструкції 
з охорони праці.
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Наказом №24 від 18.12.2017р. затверджені «Положення про службу охорони праці», 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
«Положення про систему управління охороною праці».

Є в наявності та ведуться: Журнал вступного інструктажу; Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праціна підприємстві; Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і 
розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал періодичногоогляду тари; 
Журнал огляду та зберігання засобів захисту.

Наказом №30 від 17.01.2017р. створено постійно діючу комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  Савчук О.В. (посвідчення № 4870-158-17 від 18.12.2017р. 
Рівненського ЕТЦ про перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього.

Члени комісії -  начальник виробництва Глущик Д.І. (посвідчення №4869-158-17 від 
08.12.2017р. Рівненського ЕТЦ про перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього, посвідчення № 4869-158/6-17 від 04.12.2017р. про 
перевірку знань «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», та інженер 
теплотехнік Васьон O.A. (посвідчення № 2909-105-17 від 17.08.2017р. про перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього).

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті призначено 
начальника виробництва Глущика Д.І. Відповідальним за видачу наряд-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки призначено директора Савчука О.В.

Розроблені та введені в дію наказом №27 від 20 грудня 2017р. інструкції з охорони 
праці по професіях та видах робіт в тому числі інструкція з ОГІ на висоті.

Введені в дію наказом №23 від 22.11.2017р. посадові інструкції: посадова інструкція 
директора; посадова інструкція головного бухгалтера; посадова інструкція відповідального 
за охорону праці; посадова інструкція відповідального за організацію і безпечне виконання 
робіт на висоті; посадова інструкція відповідального за справний стан та збереження 
електроінструменту; посадова інструкція відповідального за електрогосподарство.

Працівники, зайняті на роботах на висоті пройшли навчання й перевірку знань з 
питань охорони праці, згідно протоколу №1 від 19.01.2018р.

Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці.

Працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-правовими актами з охорони 
праці, а саме:

1. №2694-ХІІ. 14.10.92 Закон України «Про охорону праці» (зі змінами).
2. Постанова Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011р.
«Порядо видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
3. НІІАОГІ 0.00-4.21-93 Типове положення про службу охорони праці.
4. НГІАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці.
5. НПАОГІ 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
6. НПАОГІ 0.00-26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спецвзугтям, та іншими засобами індивідуального захисту.
7. НГІАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій.
8. КМУ № 1238,06.11.97 Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим 
первинний і періодичний і профілактичний наркологічний огляд.
9. НГІАОП 0.03-8.06-94 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі.
10. ГОСТ 12.1.030.81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. 
Изменения 1987.



11. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 
защиты. (СТ СЭВ 4830-84) Изменения 1986.
12. НПАОП 40.1-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів.
13. НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві. Основні положення. ДБН А .3.2-2-2009».
14. НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
15. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями».
16. НПАОП 0.00-1.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в управлінні 
Держпраці у Рівненській області
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