
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічно 
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Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД ПОЛІМЕРДЕТАЛЬ»,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, с м т . Солоне,

в у л . Соборна, б у д . 1А
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 20303576;
код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор Кубишко Олег Михайлович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(05669) 23511
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

Дніпропетровська обл., Солонянський район, с. Надієвка, вул. Польова,
буд. 16/1

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

відсутній
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився

(дата проведення аудиту)
Я, Кубишко Олег Михайлович

(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, устатковання 
підвищеної небезпеки:

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ 
включно) (п. 16 дод ■ 6 до «Порядку видачі дозволів...») ,

- зварювальні роботи (п. 19 дод. 6 до «Порядку видачі дозволів...») ,
- зберігання балонів, із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та 
інертним газом (п. 18 дод. 6 до «Порядку видачі дозволів...») ;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип
або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються, та/або експлуатуються (застосовуються! без
отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць: 142, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм: 4

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість будівель і споруд (приміщень), 

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 4
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів



ІНШІ відомості
Генеральний директор ТОВ «ЗАВОД ПОЛІМЕРДЕТАЛЬ» Кубишко О.М.__ пройшов

перевірку знань Закону України «Про охорону праці», Кодексу Цивільного 
захисту України, НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»^ 
Закону України «про загальнообов'язкове державне соціальне страхування— від
нещасного випадку на виробництві та професійного___захворювання,--- які
спричинили втрату працездатності», НПАОП 40.1-1.21-98__«Правила— безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», наказу «Про затвердження— Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», з правил надання
домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку___та---інших
нормативно-правових актів з охорони праці комісією створеною на— підставі
наказу Головного управління Держпраці у Київській області--№--2_98— _від
16.01.2019 р. (копія протоколу № 81-45-19 від 25.01.2019 р.)___після
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Наказом № 078-В від 01.10.2018 р. створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці у працівників підприємства.

Голова комісії - генеральний директор Кубишко О.М. та члени__комісії.!.
головний інженер Шмунк В . Ф . , інженер 3 охорони__ праці-- Ковбаса--М . В . L
начальник виробництва Карповець В.І. пройшли перевірку__ знань-- Законів
України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове^ державне соціальне 
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та приинятих відповідно до
них нормативно-правових актів комісією створеною на__ підставі-- наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській__ області__ №-- 68 від
21.03.2018 р. (витяги 3 протоколів № 1280 від 08.11.2018 р.)___після
проходження навчання у ТОВ УК «Дніпробуд» та комісією створеною на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Київській__області--№--298— від
16.01.2019 р. (копія протоколу № 81-45-19 від 25.01.2019__р • )---після
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Голова комісії генеральний директор Кубишко P.M. (IV-- група---з
електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: інженер__з__охорони— праці
Ковбаса М.В. (V група з електробезпеки, до і понад 1000 В) , начальник 
виробництва Карповець В. I. (V група з електробезпеки, до і понад 1000 В )_ 
пройшли перевірку знань «Законодавства про охорону праці >>_,— НАПБ А.01.001_ 
2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98— «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила__технічної
експлуатації електроустановок споживачів» комісією створеною— на— підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 
21.03.2018 р. (витяг 3 протоколу № 1234 від 29.10.2018 р.)___після
проходження навчання у ТОВ УК «Дніпробуд»■

Голова комісії - генеральний директор Кубишко О.М. та__члени— комісії^
головний інженер Шмунк В . Ф . , інженер з охорони__ праці-- Ковбаса--М.В.-Х
начальник виробництва Карповець В. І. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» комісією створеною на підставі наказу Головного— управління
Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018— ---(витяг— з
протоколу № 1308 від 14.11.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ УК
«Дніпробуд». .

Голова комісії - генеральний директор Кубишко О.М. та__члени— комісії^
головний інженер Шмунк В.Ф., інженер з охорони__ праці-- Ковбаса--М. В . ,
начальник виробництва Карповець В. І. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання,— що— працює 
під тиском» комісією створеною на підставі наказу Головного— управління
Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від__21 . 03 . 2018— ---(витяг— з
протоколів № 1308 від 14.11.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ УК
«Дніпробуд».



Члени комісії з перевірки знань НПАОП 0.00-1.7 6-15: головний інженер 
Шмунк В.Ф., інженер з охорони праці Ковбаса М.В., начальник виробництва 
Карповець В. І. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісіями 
створеними на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 757 від 23.07.2018 р. , № 
866 від 13.09.2016 р.) після проходження навчання у ТОВ УК «Дніпробуд».

Наказом № 097/1-В від 02.11.2017 р. призначено відповідального за 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства та 
безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В - 
енергетика Катлана 0.0. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) , у 
разі його відсутності - заступника головного енергетика Легайла В. І. (V 
група з електробезпеки, до та понад 1000 В) , які пройшли перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», НАД Б А . 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» 
комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 546 від 08.06.2018 р.) після 
проходження навчання у ТОВ УК «Дніпробуд».

Генеральним директором затверджено:
- список посадових осіб уповноважених на право видачі нарядів та 

розпоряджень, одноособового огляду електроустановок;
- список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів 

з енергопостачальною організацією, погодженого з Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області;

- список електротехнічних робітників;
- СПИСОК осіб, уповноважених бути керівниками робіт, наглядачами, з 

правом підготовки робочого місця і допуску, з правом бути контролюючими 
перемикання, видавати дозволи на підготовку робочих місць;

- перелік робіт, які виконуються в діючих електроустановках за 
розпорядженням;

- перелік робіт, які виконуються в діючих електроустановках за нарядами,
- перелік робіт, які виконуються в діючих електроустановках в порядку

поточної експлуатації.
Робітники, що виконують роботи в діючих електроустановках напругою понад

1000 В мають кваліфікацію:
- посвідчення № 5513 від 30.05.2018 р. Івахненка В.М. (IV група__з

електробезпеки, до і понад 1000 В) про присвоєння кваліфікації 
електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 
четвертого розряду, видане ТОВ «Учбовим комбінат «Дніпробуд»,

- посвідчення № 5512 від 30.05.2018 р. Дядюся П.П.___ (IV група__ з
електробезпеки, до і понад 1000 В) про присвоєння кваліфікації
електромонтера___ з___ ремонту___ та___ обслуговування___ електроустаткування
четвертого розряду, видане ТОВ «Учбовии комбінат «Дніпробуд»,

та пройшли перевірку знань «Законодавства про охорону праці»,---НАПБ
д 01 .001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ учбовий комбінат 
«Дніпробуд» (посвідчення №№ 5492, 5493 від 08.06.2018 р . ) .

Наказом № 053/2-В від 01.06.2017 р. призначено відповідальним за безпечне 
проведення зварювальних робіт з правом видачі нарядів-допусків — начальника 
виробництва Карповця В.І. (V група з електробезпеки, до і понад 1000 В), на 
час його відсутності - головного інженера Шмунка В.Ф. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В) , які пройшли перевірку знань «Законодавства про 
охорону праці», НАД Б А .01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у



JB учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол № 1234 від 29 Л  0.^2018 р ■J— та 
комісією ТОВ « З А В О Д ПОЛІМЕРДЕТАЛЬ» (протокол № 21 від 11.12.2018 р . Ь

Наказом № 017-В від 07.02.2018 р. про призначення відповідальним за 
справний стан і безпечну експлуатацію, зберігання посудин, що працюють під
тиском - механіка виробництва Бондарука С . С . ,__на час його відсутності z
начальника виробництва Карповця В.І., які пройшли перевірку знань НПАОП
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації__обладнання^— що
працює під тиском» (витяг з протоколу № 1308 від__14 .11 .2018— — НПАОП
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» , ДБН__В__2 • 5~^в~20Рі:
«Газопостачання» (витяги з протоколів № 549 від 08.06.2018 р., № 757 від 
23.07.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ «Учбовий---комбінат
«Дніпробуд».

Зварювальні роботи виконуються Фіненко С.М. (III група з електробезпеки
до 1000 В) , який має кваліфікацію електрогазозварника__(посвідчення № 221 _
від 15.03.2011 р. BHflaHt ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»)__та__пройшов
перевірку знань інструкції з охорони праці № 20 для електрозварника руЧН?.Е2 
зварювання комісією ТОВ «ЗАВОД ПОЛІМЕРДЕТАЛЬ» (протоколу № 1 від 23.01-201g 
г, ) ф Я перевірку знань «Законодавства про охорону праці», НАПБ А.01.001_
2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП__40.1-1.21-98— «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,-- «Правилу--технічної
експлуатації електроустановок споживачів» у___ ТОВ--- учбовии--- комбінат
«Дніпробуд» (протокол № 1235 від 29.10.2018 р.)^

Електрогазозварник Фіненко С.М. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00 1.76
15 «Правила безпеки систем газопостачання»,____ДБН___ В--- 2.5 20 2001
«Газопостачання» (витяг з протоколу № 549 від 08.06.2018 р.), НПАОП 0 ■ 00_ 
1 81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» (витяг з протоколу № 1310 від 14.11.2018 р .) у ТОВ «Учбовии
комбінат «Дніпр^ УД^ осіб( які відповідаіоть за дотримання вимог законодавства з питань

Наказом по підприємству № 173-В від 01.09.2011 р. реорганізовано службу__з 
охорони праці; функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони
праці Ковбасу М.В.--------------- охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони^праці н£
види робіт підвищеної небезпеки та на професії .__ Наказом__№— 07 5/В— від
15 .11.2018 р. затверджено перелік інструкцій з охорони праці,— що діють на 
підприємстві. В тому числі затверджено інструкції з охорони праці: № 33 npg 
експлуатації балонів; № 20 для електрозварника р учного зварювання; № 64 для
електрика.Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП__0.00-4.12-05--«Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці». На підприємстві ведуться:__ журнал--реєстрації--вступного
інструктажу з питань охорони праці; журнали__реєстрації--інструктажів— з
питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, 
повторного, позапланового, цільового інструктажів.----- ------  інструКцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Балони з газами зберігаються у спеціальних приміщеннях,__захищені від
атмосферних опадів і сонячних променів. Зберігання— в— одному приміщенні 
балонів з киснем і горючими газами не допускається.

Заповнені балони 3 насадженими на них башмаками---зберігаються---у
вертикальному положенні. Для запобігання падінню балони встановлюються^  
спеціально обладнані гнізда, клітки або огороджуються бар'єром^

ра >,упипіЯ>гИ п р п й в і р к и  і випробування електроінструменту,__ трансформаторе
.зварювального відповідно п.6.7.36 «Правила безпечної----експлуатації
електроустановок споживачів» заносяться в «Журнал__обліку^-- перевірки— Тс



„пробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти и
прреносних світильників».і* пропан-бутаном, киснем технічним, ацетиленом зберігаються _у
ппмм^ н н я х .  ЯК, відповідають вимогам НПАОП 0 .00-1 .81-18 «Правила охоро н

„йтт експлуатації обладнання, що працює під тиском» і НПАОП 0.00^
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Заповнені і порожні балони
зберігаються роздільно. Балони з різними газами зберігаються відокремлено^

нл поставку балонів підприємство заключило договори з спеціалізованими
підприємствами, які мають дозволи Держпраці на заправку та поставку
балонів.----- - експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом,--- спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т . ч .

З у  ' і '  X л п  м .-о .  •» — ------------------------------------------- ________________________________ — -------------------------------------------

- каски захисні з підшоломниками, Україна, 10 од.;
- діелектричні боти, галоші, 2016 р. виготовлення (Україна)^
- діелектричні рукавички, 2016 р. виготовлення (Украіна)_£
- *=»ияптнальний щиток із захисним світлофільтром,— (Україна)j_
- штанги ізолюючі до 10 к В , зав. № 0411298, штанги ізолюючі до 1 к В , з а в .

№№ 04050/96, 04050/16, 2 пари;
- показники напруги, зав. м Г ^ Ю / 6 ,  Э-030/17, 2 па£и; _ _
- установка зварювальна УДГУ 251AC/DC У З . 1 серії 02, зав. № 368, 20_04
р.в., Україна;

_ аялон 3 к и с ^  технічним 50-150У ГОСТ 949-73, 1 од., Україна,L
- балон з пропан-бутаном 3-50-2,5-К ДСТУ 3245-95, 1 од ■, Україна^
- балон з аргоном 50П-150Л ГОСТ 949-73, 1 од., Україна.

чяхис-rv підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки^
Мораторіями ТОВ ВКП «Сервіс Пак», ТОВ ПКФ_ « Г ™ ^ »

---„ „ „ Z i  Р, П П ^ У И ЯННЯ засобів захисту від електричної електроенергії^
к ,р к ТОо т є х н і ч н о ю  лабораторією ТОВ ВКП «Сервіс Пак» проведено випробувану  

ізоляції установки зварювальної УДГУ 251AC/DC У З . 1 серії 02 , зав. _N_368
( к о п і я протоколу № 27 від 0 4 .09.2018 р.) .
Иа>а^ м  № 054/1-В від 14.04.2016 р_,__ створено комісію з п е р е в і р к у

організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засоб_ів
індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної
документації. ^ •у ТОВ «ЗАВОД ПОЛІМЕРДЕТАЛЬ» ведуться Журнал обліку та зберігання засобів
М Т О Р Ф 7  журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями^
^ 7  обліку ■ перевірки та випробув а н і  електроінструмент
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників.
— с--  " засобів індивідуального захисту,

ТОВ «ЗАВОД ПОЛІМЕРДЕТАЛЬ» забезпечено нормативно-правовою документацію, 
що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються,-- е
т . ч . :

- Закон України «Про охорони праці»,
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та не 

а^ п п у Яп.Яттію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищенол 
небезпеки» (постанова КМУ від 2 6 .10.2011 р.— № 1107)

- НПАОП п пп-9.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»_̂
_ НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання^

перевірки знань з питань охорони праці»,
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»^ 
_ НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження-- власникої

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві» L
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцям]

охорони праці працівників»;



- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту»,

_ НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

обладнання, що працює під тиском»;
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- «Правила улаштування електроустановок»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НАДБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
Матеріально-технічна база ТОВ «ЗАВОД ПОЛІМЕРДЕТАЛЬ» Відповідає вимогам 

законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які
декларуються.

У ТОВ «ЗАВОД ПОЛІМЕРДЕТАЛЬ» є кабінет охорони праці оснащении:
комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства 
та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону
праці, методичною довідковою літературою, навчальними програмами,
необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій 
працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки 
знань з питань охорони праці.

^ > ^ л а с ^ 5$ИатиБно-правовох та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

<0/
“З дпвд

\ Ü ° 7 j

P.M. Кубишко
(ініціали та прізвище)

"&І$^рзці*|^'зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у
тер^^іетїбному органі Держпраці _____ 20. Р-
№ ____________________________ •

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, 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.".


