
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ПАРИТЕТ ПАК»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи^

51200. Дніпропетровська область. м.Новомосковськ. вул. Радянська, буд.50
місцезнаходження,

______________________________________ ЄДРПОУ 32952480.________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_______________ керівник -  Осташко Владислав Олексійович_______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________________ тел. 056-794-36-26. e-mail: ostashko.v@paritetpak.com_____
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;
роботи виконуються за адресою: м. Дніпро, вул. М олодогвардійська . буд.ІЗ_____

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 ______ не укладався_________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п рац і______12.06.2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я,___________________________ Осташко Владислав Олексійович
(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:_________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічне устатковання хімічного виробництва______________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

високошвидкісний_екструдер PP75D. зав.№  040104 - 2004 рік виг.. Тайвань; 
високошвидкісний_екструдер General plastics GF-55 РР/660. зав.№  34/AZS/01 - 2001 рік виг.. Чехія; 
високошвидкісний екструдер Diing Kuen. зав.№  0042 -1998 рік виг.. Тайвань; екструдер 
плоскошільовий. зав.№  35.336 -1984 року виг.. Німеччина; машина для виготовлення ВЖ ЕТ- 
пакетів 5750 W. зав.№  HB5750WA166 - 2013 року виг.. машина для виготовлення ВІКЕТ-
пакетів 5750 W. зав.№ HB5750WA167 - 2014 року, виг.. Бельгія;________________________________

тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження, 
пакеторобна машина OZ- М АК 85 SA. зав.№  720 - 2005 року виг.. Турція. пакеторобна машина 
OZ- МАК 85 SA. зав.№  804 /8004 - 2006 року виг.. Турція; промислова установка для пакетів

mailto:ostashko.v@paritetpak.com


INTERMAT 600SERVQ. зав.№ 414748 -  1994 року виг.. Німеччина; машина для підготовки
друкувальних кліше Amerplast Viper 2250. зав.№ -51016 - 1996 року виг.. Англія; машина для 
різання та намотування рулонів K am pf Conslit 16/06. зав.№  211329 - 2012 року виг.. Німеччина; 
машина флексографічного друку СОМЕХІ TAGA 1500 6/120. зав.№  1331 - 1984 року виг.. 
Іспанія; машина флексографічного друку СОМЕХІ FS-1500 . зав.№ 2223 - 1998 року виг.. Іспанія; 
Чиллер ІСЕ005. зав.№  398209060001 -  2011 року виг.. Італія; машина для виробництва файлів 
FMM700-27. зав.№  FBV700-2 - 2004 року виг.. Тайвань; М ашина поперечно-різальна Calter-м 
469. зав.№  618 - 2012 року виг.. Польща; Повітряні ресивери 500л . - зав.№№132. 133. Україна. 
2011 рік виг.; Повітряний ресивер РВ 500/600-05. зав.№0023. Україна -2007 рік виг.; 
Повітрозбірник ПЗВ 900-800-11. зав.№0471. Україна -2013 рік виг.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць - 10. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  4____________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
структурні підрозділи -2 (загально-виробничий, виробничий) М ісцезнаходження обладнання, 

згідно Договору оренди нежитлових приміщень №70 від 21.01.2019 р. між ТДВ «КОНЦЕРН 
«ВЕСНА» та ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» загальною площею 3840. 5 m2 , які розташовані за адресою: м. 
Дніпро, вул. Молодогвардійська. 13 а__________________________________________________________

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

Інші відомості;
Директор - Осташко Владислав Олексійович 

-пройшов перевірку знань:
«Загальний курс з охорони праці» в комісії, що створена на підставі наказу від 20.10.2015 року 

№61 ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 08.06.2018 року № 1.06-18 ОП); 
НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас» в комісії, 
що створена на підставі наказу від 20.10.2015 року №61 ГУ Держпраці у Запорізькій області(витяг 
з протоколу від 30.05.2019 року № 126);
НПАОП 25.0-1.06-13 «Правила безпеки при пересуванні та дробленні деталей з пластичних мас і 
сфера застосування» в комісії, що створена на підставі наказу від 20.10.2015 року №61 ГУ 
Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 30.05.2019 року №128);
НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових 
виробів» в комісії, що створена на підставі наказу від 20.10.2015 року №61 ГУ Держпраці у 
Запорізькій області (витяг з протоколу від 30.05.2019 року. №127);
НПАОП 40.1-1.21-98 « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки» в комісії . що 
створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 року №186. 
витяг з протоколу від 08.10.2019 №192;

Начальник виробництва Дундал М ихайло Володимирович - пройшов навчання та перевірку знань: 
«Загальний курс з охорони праці» в комісії, що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018 року № 68_ (витяг з протоколу від 17.12.2018 року №
Щ
НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас» в комісії, 
що створена на підставі наказу від 07.11.2019 року № 2008_ ГУ Держпраці у Запорізькій області - 
витяг з протоколу від 13.03.2020 року № 112);
НПАОП 25.0-1.06-13 «Правила безпеки при пересуванні та дробленні деталей з пластичних мас і 
сфера застосування» - в комісії, що створена на підставі наказу від 07.11.2019 року №2008 ГУ 
Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 13.03.2020 року №114);
НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових 
виробів» - в комісії, що створена на підставі наказу від 07.11.2019 року №2008 ГУ Держпраці у 
Запорізькій області (витяг з протоколу від 13.03.2020 року№113;
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - в комісії, що створена на підставі наказу від 07.11.2019 р. № 2008_ ГУ Держпраці 
Дніпропетровської області витяг з протоколу від 18.10.2019 р.№197;
НПАОП 40.1-1.21-98 « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила



технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки» в комісії . що
створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 року №186. 
витяг з протоколу від 08.10.2019 №192;

Інженер з охорони праці- Горбицька Ольга Валеріївна - пройшла навчання та перевірку знань 
«Загальний курс з охорони праці» в комісії, що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у 
Запорізькій області від 20.10.2015 року №61 (витяг з протоколу від 21.12.2018 № 178);
НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас» в комісії, 
що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Запорізькій області від 20.10.2015 року № 61; витяг 
з протоколу від 30.05.2019 р. № 126;
НПАОП 25.0-1.06-13 «Правила безпеки при пересуванні та дробленні деталей з пластичних мас і 
сфера застосування» - в комісії, що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Запорізькій області 
від 20.10.2015 року №61. витяг з протоколу від 30.05.2019 р. №128 ;
НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових 
виробів» в комісії, що створена на підставі наказу ГУ Держпраці у Запорізькій області від 
20.10.2015 року №61. витяг з протоколу від 30.05.2019 р. №127;
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - в комісії, що створена на підставі наказу від 07.11.2019 р. №2008 в ГУ Держпраці у 
Запорізькій області витяг з протоколу від 11.06.2020 р.№120
НПАОП 40.1-1.21-98 « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 « Правила експлуатації 
електрозахисних засобів». «Правила пожежної безпеки» в ко м іс ії. що створена на підставі наказу 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 року №68. витяг з протоколу від
12.12.2018 №391________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки)

Наказом ТОВ «Паритет ПАК» від 26.12.2018 року №7/ОП створена служба охорони праці. 
Виконання функцій служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Горбицьку 
Ольгу Валеріївну;
Наказом ТОВ «Паритет Пак» від 20.09.2019 року № 26/ОП на підприємстві створено комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії -  директор Осташко Владислав 
Олексійович, та члени комісії: начальник виробництва -  Дундал Михайло Володимирович та 
інженер з охорони праці- Горбицька Ольга Валеріївна .
Наказом ТОВ «Паритет ПАК» від 09.10.2019 року № 27/ОП створено комісію з перевірки знань з 
питань електробезпеки пі д головуванням начальника виробництва Дундала Михайла 
Володимировича - IV гр. до 1000 В. та членів комісії -  директора - Осташко Владислава 
Олексійовича -  IV гр. до 1000 В. - інженера з охорони праці Горбицької Ольги Валеріївни- IV гр. 
до 1000 В.
Наказом директора підприємства від 21.10.2019 за № 29/ОП призначено особу, відповідальну за 
справний стан та безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском -  начальника 
виробництва - Дундала Михайла Володимировича.

(прізвища, ім’я, по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки, наявність служби охорони праці)

Працівники . що зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені та атестовані комісією 
підприємства згідно наказу від 20.09.2019 № 26/ОП. проходять перевірку знань з питань охорони 
праці ( протоколи від 07.02.2020 №7/ОП від 11.02.2020 № 8/ОП. від 11.02.2020 № 9/ОП. від 
14.02.2020 №Ю/ОП. від 14.02.2020 № 11/ОП. та згідно наказу від 09.10.2019 № 27/ОП проходять 
перевірку знань з питань електробезпеки в комісії підприємства (протоколи від 07.02.2020 №1 та 
від 19.02.2020 № 2 \ мають відповідну професійну підготовку. Працівники підприємства проходять 
навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони праці згідно вимог НПАОП 0.00
4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», та «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань



охорони праці підприємства».
_____Працівники підприємства своєчасно проходять інструктажі з охорони праці (вступні.
первинні, повторні, цільові і позапланові) із записом у журналі реєстрації вступного інструктажу з 
охорони праці, журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Розроблено та 
затверджено Програму та Перелік питань вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ 
ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» від 26.12.2018 року № 8/ОП).

На підприємстві відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці» розроблений та затверджений « Перелік інструкцій з охорони праці». 
Розроблені інструкції з охорони праці, за професіями та видами робіт, у тому числі і інструкція з 
охорони праці №6 «Для машиніста (помічника машиніста) екструдера. №7 «Для друкаря 
(помічника друкаря) флексографічного друкування». №1 «Для різальника заготовок та виробів з 
пластичних мас». № 13 «Для машиніста компресорних установок». №2 «Щодо надання 
долікарської допомоги» - затверджені та введені в дію наказом директора від 08.04.2019 року 
№ 22/ОП .

На підприємстві розроблено та затверджено наступні документи з охорони праці:
-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (введено 
в дію наказом ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» від 10.01.2019 року №11/ОП;
-Положення про службу охорони праці ( введено в дію наказом ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» від
26.12.2018 року №7/ОП:
-Положення про систему управління охороною праці (СУОП). (введено в дію наказом ТОВ 
«ПАРИТЕТ ПАК» від 10.01.2019 року № 12/ОП):
В наявності експлуатаційна документація: паспорти на технологічне обладнання, інструкції з 
експлуатації транспортного засобу.

На підприємстві ведуться наступні журнали:з охорони праці:

-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:
-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
-реєстрації інструкцій з охорони праці:
-видачі інструкцій з охорони праці:
-протоколів перевірки знань з питань охорони праці:
-протоколів перевірки знань з питань електробезпеки;
-журнал обліку та зберігання засобів захисту

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми, 
устаткування підвищеної небезпеки (паспорти, інструкції з експлуатації, графіки обслуговування 
виробничого обладнання. Проведено вимірювання опору ізоляції електромережі та опору петлі 
фаза-нуль у виробничих приміщеннях підприємства ( протокол від 18.06.2018 року ТОВ 
«МегаВатт»), Ремонт та обслуговування обладнання виконується згідно договору з ТОВ «Бітекс- 
Груп» від 15.09.2018 року №71-17.
Працівники підприємства проходять первинні та періодичні медичні огляди згідно Договору між 
ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» та поліклінікою «ІНТЕРПАЙП НТЗ» від 05.03 .2019 року № 154

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації

Працівники ТОВ «ПАРИТЕТ ПАК» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту 
згідно до НПАОП «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці : окуляри захисні, респіратори. Захисні каски, 
костюм бавовняний, взимку додатково куртка утеплена, черевики, рукавички. На кожного 
працівника заведено особисту картку видачі 313. Ведеться журнал видачі і повернення спецодягу.
спецвзуття та інших засобів захисту.___________________________________________________________

засобів індивідуального захисту

Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки 
знань з питань охорони праці: розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети у вигляді тестів за професіями з охорони



праці. На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, метою якого є проведення організаційної 
та методичної роботи з навчання працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов 
праці та профілактика виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці 
забезпечений посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, наглядними 
матеріалами.
Наказом від 26.02.2019 року № 1 8 /ОП по підприємству затверджений перелік діючих 
законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, та в 
наявності :
Закон України про охорону праці; Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 року №246; НПАОП 0.00-8.24-05 
«Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці» ; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці;» НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про 
службу охорони праці»; НПАОП 40.1-21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
від 17 квітня 2019 р. № 337; НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час 

використання виробничого обладнання працівниками»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці»
НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас» 
затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 року № 989; 
НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових 
виробів», затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 01.10.2013 
року № 702;
НПАОП 25.0-1.06-13 «Правила безпеки при пересуванні та дробленні деталей з пластичних мас і 
сфера застосування», затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 
15.11.2013 року № 797.
_______ нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

В.О.Осташко
(ініціали та прізвищ е)

господарювання у територіальному органі

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.".

у журналі обліку суб'єктів 
2 0 ^ .  N
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