
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «Кондиціонер»,
30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Варшавська, 13А, код ЄДРПОУ 21339441, 
код виду діяльності згідно з КВЕД: 43.22, 23.61, 46.19, 46.73, 52.29, 71.12, директор 
Ткачук Богдан Васильович тел./факс. (03842) 4-05-90, 3-38-97, e-mail:
cond@emv.com.ua

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Рівненська область

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ТОВ «Кондиціонер»
поставлений у Пенсійному фонді на облік платника єдиного соціального внеску, який включає 
нарахування на заробітну штату для відшкодування наслідків можливої шкоди (Повідомлення 
про взяття на облік платника єдиного внеску № 8379/02 від 26.08.2011).

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився
Я, Ткачук Богдан Васильович.

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, устатковання 
підвищеної небезпеки:
обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (без отримання відповідного 
дозволу)

монтаж систем вентиляції та кондиціювання повітря на 20-ти робочих місцях, в 10-ти 
виробничих приміщеннях «Волинь-Цемент» філії ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» (м. 
Здолбунів) та інші.

Інші відомості:
Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки: Головний інженер муитиях Геннадій Зіновійович; Заступник директора з 
виробництва Яомбровський Олександр Васильович. Начальник дільниці Завірюха Олег 
Олексан лрович, інженер СОП Тутова Лариса Олександрівна.

На підприємстві створена служба охорони праці, яка діє на підставі «Положення про 
службу охорони праці» № ПЛ ОРД 54:2015 (термін дії до 20,01.2020): розроблені та затверджені 
директором інструкції з охорони праці: «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з 
обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів» № ОП ОРД 110:2016, «Інструкція з 
охорони праці для монтажника систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту і 
аспірації» № ОП ОРД 86:2014 (термін дії до 13.07.2020), «Інструкція з охорони праці під час 
виконання робіт на риштуваннях і помостах» № ОП ОРД 78:2014 (термін дії до 13,07.2020), 
«Інструкція з охорони праці при роботі із застосуванням електричних ручних машин та 
інструментів» № ОП ОРД 76:2014 (термін дії до 13.07.2020) та інші.

Процес проведення навчання у ТОВ «Кондиціонер» регламентований «Положенням про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»№ ПЛ ОРД 63:2015 
/термін дії до 18.08.2018). На підприємстві є в наявності затверджені директором програми 
навчання, ведуться журнали обліку навчання та своєчасно здійснюється оформлення протоколів 
перевірки знань.

На підприємстві діє комісія з перевірки знань з питань охорони праці, яка пройшла 
навчання та перевірку знань в Центрі підготовки персоналу при управління будівництва ХАЕС 
/Протокол № 03 від 02.02.2017, № 07 від 04.03.2016 та ін,1.
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Керівники, спеціалісти та робітники пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони прані, промислової безпеки та санітарії, правил технічної експлуатації в комісії 
підприємства (Протоколи № 39 від 02.01.2018. № 42 від 07.03.2018, № 18 від 22.06.2017, № 
ЗО від 05.01.2018. № 42 від 01.06.2018. № 25 від 05.09.2017 № 33 від 06.03.2018 і т.дЛ.

На підприємстві ведуться журнали обліку навчання та своєчасно здійснюється 
оформлення протоколів перевірки знань.

Інструктажі з питань охорони нраді (вступний, повторний та цільовий) проводяться 
згідно програм інструктажів, затверджених директором ТОВ «Кондиціонер» в установленому 
порядку. Вступний інструктаж проводиться інженером СОП згідно програми вступного 
інструктажу № П СОП 54:2016 (термін дії продовжено до 12.01.2019). Повторні та цільові 
інструктажі проводяться керівниками робіт на робочих місцях згідно програм № П СОП 
49:2015 , П СОП 48:2015, П СОП 47:2015. Факт проведення інструктажу реєструється в 
журналах інструктажів установленої форми.

Па підприємстві є в наявності необхідні експлуатаційні документи, технологічні карти, 
технологічні інструкції, стандарти підприємства.

Під час виконання робіт з обстеження, ремонту, чищення димарів, повітропроводів 
використовуються ручний електроінструмент, який пройшов необхідні випробування, 
ручний слюсарний інструмент та ін„

Результат виконаних робіт підтверджується вимірюваннями (швидкість повітря) 
повіреним приладом (Зонд для вимірювання швидкості повітря ТЕСТО-435), які здійснюють 
представники власної Електротехнічної лабораторії ('Свідоцтво про атестацію чинне до 
01. 10.2020) .

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі 
(запобіжними поясами, страхувальними канатами, касками, захисними огородженнями, 
сітками, знаками безпеки і т.д.). На підприємстві є необхідна нормативно-правова та

Б.В.Ткачук
(ініціали та прізвище)

20__р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в територіальному органі 
Держпраці________ __________ 2 0 ___ р. № __________ .

Управління Держпраці у Рівненській області


