
 
 

 
 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ №  35115248.0572-22 

 
1. ЗІЗ:  Рукавички гумові діелектричні класів  0 та 1 категорій R ,C;   

         рукавички гумові діелектричні  класів  0 та 1 категорій R ,C (з трикотажем), ІІІ категорія 
 

(виріб, тип, партія або серійний номер) 
 

 

2. Найменування та адреса виробника та, за необхідності, його уповноваженого представника: 

ТОВ «Київгума», вул. Кутузова (Онікієнка) 127, м. Бровари, Київська обл., 07400,  
код ЄДРПОУ 35115248 
 

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника 
 ТОВ «Київгума», вул. Кутузова (Онікієнка) 127, м. Бровари, Київська обл., 07400,  
 код ЄДРПОУ 35115248 
 

4. Об’єкт декларації:  Рукавички гумові діелектричні класів  0 та 1 категорій R ,C;  рукавички 

гумові  діелектричні  класів  0 та 1 категорій R ,C (з трикотажем), ІІІ категорія 
      код   ДКПП 22.19.60                
 

(відмітні дані ЗІЗ, що уможливлютюь простежуваність; у разі необхідності, може бути додане кольорове зображення з достатньою чіткістю) 
 

5. Об’єкт декларації, визначений в пункті 4, відповідає вимогам: 
до безпеки та охорони здоров’я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту 
затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019 р. 

 
6. Посилання на відповідні використані національні стандарти, що є ідентичними відповідним 

гармонізованим європейським стандартам, зокрема дату стандарту, або посилання на інші 
технічні специфікації, включно з датою специфікації, по відношенню до якої заявлена 
відповідність: 
ДСТУ EN 60903:2017 «Робота під напругою. Рукавички з ізоляційного матеріалу» 
(EN 60903:2003, IDT; IEC 60903:2002, MOD) 

 

7. Призначений орган з оцінки відповідності 
ТОВ «Академтест», вул. Весніна,5, м. Харків, ід. № UA.TR.131 

(найменування, номер) 
 

що здійснив експертизу зразка (Модуль В) та видав сертифікат про експертизу зразка 
№ UA.TR.131.В.0572-22  діючий з 17.05.2022 до 16.05.2024 

(посилання на сертифікат)(у застосованих випадках) 

 

 8.  ЗІЗ підлягає процедурі оцінки відповідності   Модулю С2 
(відповідність типовому зразку на основі внутрішнього контролю на виробництві та перевірки виробу,які проводять під наглядом через періодичні інтервали часу 

(Модуль С2) або відповідність зразку на основі забекзпечення якості виробничого процесу (Модуль D) 

 

під наглядом призначеного органу 
ОВ «Академтест», вул. Весніна,5, м. Харків, ід. № UA.TR.131 

(найменування, номер) 
 
 
 

Підписано від імені та за дорученням:  
ТОВ «Київгума», вул. Кутузова (Онікієнка) 127, м. Бровари, Київська обл., 07400,  
код ЄДРПОУ 35115248 

м. Бровари, 17.05. 2022 р. 
(місце та дата видачі) 

 
 

 
 
Генеральний директор    Андрій ОСТРОГРУД 

(посада)  (підпис)  (власне ім’я, прізвище) 

М.П.                 
 
 
 
Термін дії декларації до 16.05.2024 р  


