
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, 
директор Домбровський Олександр Васильович
тел. +380681305611, e-mail: cond@emv.com.ua

місце виконання робіт підвищеної небезпеки: Рівненська область.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ТОВ «Кондиціонер» уклало
договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди з ТОВ«Українська пожежно- страхова компанія» від 
11.05.2019р. серія 220/02-НР №045/000/19/00001 термін дії до 14.05.2020р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Домбровський Олександр 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:
зварювальні роботи ( без отримання відповідного дозволу) на 20-ти робочих місцях. в 
10-ти виробничих приміщеннях : «Волинь-Цемент» філії «Дікергофф Цемент Україна» м. 
Здолбунів; ВП Рівненська АЕС м.Вараш; ДП «Костопільський лісгосп» м. Костопіль; ТОВ 
«РЕНОМЕ- ЄВРОБУД» м. Рівне та інші.

Інші відомості:
Головний інженер Мішанчук Микола Миколайович: Заступник директора з виробництва 
Мушиях Геннадій Зіновійович, Начальники дільниць: Домбровський Василь Володимирович, 
Сищук Юрій Петрович. Новак Сергій Олександрович, Начальник дільниці підготовки 
виробництва Вальчук Андрій Олександрович, 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).

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 18.08.2020).

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; № 86 від 30.10.2018; № 07 від 06.03.2019).

Керівники та спеціалісти пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
промислової безпеки та санітарії, правил технічної експлуатації в комісії підприємства 
(Протоколи № 43 від 02.07.2018, № 44 від 11.09.2018, № 46 від 01.11.2018. № 47 від 02.01.2019: 
№48 від 11 01.2019: № 49 від 07.03.2019).

Персонал, який виконує зварювальні роботи (електрозварник ручного електродугового 
зварювання, електрогазозварник), пройшов в установленому порядку професійне навчання, 
спеціальне навчання та має посвідчення зварників видане 31.01.2019р. ПП 
«УКРЛРОМЛІФТЗВАР» м. Київ з допуском до ручного дугового зварювання обладнання, що 
працює під тиском, конструкцій металевих будівельних, теплових мереж, зовнішніх мереж 
водопостачання та каналізації. Електрогазозварники пройшли в комісії підприємства перевірку 
знань з питань охорони праці, промислової безпеки, правил технічної експлуатації, правил 
пожежної безпеки та електробезпеки та мають другу групу допуску з електробезпеки 
(Протоколи № 52 від 10.09.2018; №55 від 27.11.2018).

mailto:cond@emv.com.ua


На підприємстві є в наявності затверджені директором програми навчання з питань 
охорони праці, ведуться журнали обліку навчання та своєчасно здійснюється перевірка знань з 
оформленням протоколів перевірки знань.

Інструктажі з питань охорони праці ('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 46:2016 (термін дії продовжено до 12.11.2019). Повторні та цільові 
інструктажі проводяться керівниками робіт на робочих місцях згідно програми № ПСОП 
48:2015. Факт проведення інструктажу реєструється в журналах інструктажів установленої 
форми.

Розроблені та затверджені директором посадові інструкції, виробничі інструкції та 
інструкції з охорони праці:

- «Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного електродугового зварювання 
№ ОП ОРД 73:2014, (термін дії продовжено до 12.07.2020р').

-« Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті» № ОП ОРД 77:2014. 
(термін дії продовжено до 12.07.2020р).

На підприємстві складені і затверджені директором переліки робіт, які виконуються за 
нарядами -  допусками. Наказом № 20 від 03.01.2019р. призначені відповідальні особи за 
справний технічний стан зварювального обладнання (Марчук П.О.); за безпечну 
експлуатацію зварювального обладнання на об’єктах виконання робіт (начальники дільниць 
Домбровський В.В. Сищук Ю.П., Новак С.О, Вальчук А.О.). Наказом № 17 від 03.01.2019р. 
призначені відповідальні особи, за організацію та безпечне проведення робіт і мають право 
видачі наряду -  допуску на роботи підвищеної небезпеки (нач. дільниць Домбровський В.В. 
Сищук Ю.П.. Новак С.О. Вальчук А.О).

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

Зварювальні роботи, виконуються на тимчасових робочих місцях зварника виробничих
приміщень, електропостачання здійснюється від електромереж виробничих приміщень.
підключення зварювального обладнання здійснюють електротехнічні працівники .

Обладнання, що використовується при виконанні зварювальних робіт забезпечене
паспортами, інструкціями з експлуатації заводів виготовлювачів, пройшло необхідні огляди 
та випробовування. (Протокол № 887 від 11.12.2018р.випробування зварювального обладнання 
і Протоколи № 901: 902 від 18.04.2019р випробування електрозахисних засобів. Протоколи 
видані лабораторією Славутського РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго». атестат про технічну 
компетентність № 24 «ЕТЛ»-16 чинне до 21.12 2019рЛ.

Результати вимірювань та випробувань зварювального обладнання заносяться в «Журнал 
обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до нього» 
№ Ж ОРД 21:2008. Облік оглядів та випробувань електрозахисних засобів ведеться в «Журналі 
обліку і зберігання засобів захисту» № Ж ОРД 48:2008.

Всі працівники пройшли медичний огляд та забезпечені спецодягом, спецвзуттям і 
засобами індивідуального захисту (щитки захисні із стеклами -  світлофільтрами, рукавиці 
краги, захисні каски, запобіжні пояси і т.д).

На підприємстві є еобхідна нормативно-правова та матеріально-технічна база, а також 
атеріал.

О.В.Домбровський
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’( 
органі Держпраці_______________20_____ р. № Управління Д ерж праці у Рівненській області

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О
За № від« 20 'Й'р.

(посада, підпис)


