
Додаток до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 лютого 2018р. №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця;

Найменування юридичної особи; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Каскад-Імпресйон»

Місцезнаходження; 33001, м. Рівне, вул. Будівельників 6-Б 
Код ЄДРПОУ 33538721
Директор ; Дегурко Володимир Станіславович 
Адреса електронної пошти; kaskad.impres@,gmail.com
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки); 33001, м. Рівне,
вул.Будівельників 6-Б.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди; ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Договір 086.08.08 від 
24.12.2019р., строк дії договору -  до 00 годин 00 хвилин 24.12.2020р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився.
Я, Дегурко Володимир Станіславович, директор ТзОВ «Каскад - Імпрейон» 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, 
устаткування підвищеної небезпеки;

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки; Роботи, що виконуються на висоті
понад 1,3 метра.

Кількість робочих місць -  63, в тому числі 2 робочих місця, на яких існує
підвищений ризик виникнення травм.

Будівля знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Будівельників, будинок 6Б. Приватна 
форма власності. Загальна площа території 3186 м ,̂ в тому числі; 

площа виробничих приміщень - 308,9 м ' 
площа будівлі складу -  174,3 м̂  
площа будівлі складу з профілю -  323,3м^ 
площа піднавісу господарської будівлі -  108м  ̂
площа здається в оренду для ТОВ «ГАРАНТ ЕКО-ПАК» - 294,6м .̂

Інші відомості:
На підприємстві створена служба охорони праці (Інженер з охорони праці 

Скупейко В.Л.), діє положення «Положення про систему управління охорони Праці» 
(Наказ №251 від 5 квітня 2017р.), «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» (Наказ № 76 від 9 квітня 2019р.), «Положення 
про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідз/алького захисту», (Наказ № 228 від 18.12.19р.)

На підприємстві створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці (Наказ № 4 від 5 січня 2017р). Всі члени пройшли навчання та перевірку



знань відповідно до Закону України «Про охорону праці та нормативно правових актів до 
нього».

Голова комісії : Дегурко Володимир Станіславович -  директор (посвідчення 
№5031-168-16)

Члени комісії; Ск>тіейко Василь Лукашевич -  інженер з охорони праці 
(посвідчення №1180-36-18 від 30.03.2018)

Ящук Микола Віталійович -  начальник виробництва (посвідчення №5032-168-16)
Всі члени комісії та інженерно технічні працівники товариства пройшли навчання 

та перевірку знань в Експертно-технічному центрі.
Всі працівники під час прийняття на роботу проходять вступний інструктаж з 

охорони праці, первинний інстрзчстаж до початку роботи, безпосередньо на робочому 
місці, а також повторний, позаплановий та цільовий інструктаж з охорони праці згідно 
Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

На підприємстві розробляються технічні карти замовлення та діє ТУ ДСТУ 
7796:2015 Мішки паперові. Технічні умови.

Навчання працівників з питань охорони праці проводиться щорічно згідно наказу 
про проведення навчання, графіків навчання та навчально-тематичних планів навчання з 
питань охорони праці. Результати перевірки знань оформляються протоколом з перевірки 
знань.

Директор Дегурко Володимир Станіславович призначений відповідальною особою 
за виконання робіт на висоті, призначений відповідальним за видачу наряд -  допусків на 
виконання робіт на висоті (Наказ №229 18.12.19р.)

Робітники зайняті на виконанні робіт на висоті пройшли шорічне навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці (Протокол № 20 від 29 листопада 2019р.) та 
прийшли періодичний медичний огляд і допущені до виконання робіт на висоті 
(заключний акт від 25.06.18р.)

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям, навушниками, та 
нормативно-правовою літературою в повному обсязі.

Для робіт, які виконуються на висоті основним засобом захисту, що запобігає 
падінню з висоти є захисне огородження, а допоміжним -  каски та знаки безпеки.

На підприємстві діє «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(Наказ №87 від 26 квітня 2019р.)

Перелік інструкцій, що діють на підприємстві переглянуто та затверджено 04 січня
2019р.

Експлуатаційною документацією забезпечені в повному обсязі. Матеріально- 
технічна база навчально-методичного забезпечення наявна.

Начальник виробництва Ящук Микола Анатолійович призначений відповідальним 
за безпечне виконання р о б і^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' небезпеки та за справний стан обладнання наказ 
№235 від 28.12.2019

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

органі Д ерй ш рац і__________________ 20____р. • 7 :


