
Додаток до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету

Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48) 

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

Найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
фірма «ЛОНОПЛАСТ»

Місцезнаходження: 33027, м. Рівне, вулиця Київська, 92.

Код ЄДРПОУ 30716625

Керівник: Нечипорук Василь Микитович тел. +38(067) 332-31-08.

Адреса електронної пошти: lono__plast@ukr.net

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки): 33027, м. Рівне, вулиця Київська, 92.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС», Договір №ЕО-00436470 від 25.06.2019р., строк 
дії договору -  до 00 годин 00 хвилин 25.06.2020р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Нечипорук Василь Микитович, 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:

г»
Найменування виду робіт підвищеної небезпеки: Роботи, що виконуються на висоті понад 

1,3 метра.
Кількість робочих місць -  26, в тому числі 3 робочих місця, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм.

Інші відомості:
Будівлі і споруди орендуються згідно Договору оренди від 10.07.2019року. Одне складське 

та одне виробниче приміщення загальною площею 216 кв.м, два офісні приміщення загальною 
площею 14,7 кв.м., за адресою м. Рівне, вулиця Київська, 92.

На підприємстві створена служба охорони праці (Інженер з охорони праці Шевчук С.Т.), діє 
положення “Положення про систему управління охорони праці” (Наказ № 41-ОП від 22 грудня 
2016р.), “Положення про службу охорони праці”, “Положення про проведення навчання і 
перевірки знаннь з питаннь охорони праці” (Наказ № 41-ОП від 22 грудня 2016р.), “Положення про
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порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інт и ми засобами 
індивідуального захисту” (Наказ № 41-ОП від 22 грудня 2016р.).

На підприємстві створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питаннь охорони праці 
(Наказ № 42-ОП від 28 грудня 2017р.). Всі члени пройшли навчання та перевірку знань відповідно 
до Закону України “Про охорону праці та нормативно правових актів до нього”.

Голова комісії: Нечипорук Василь Микитович — директор ТзОВ фірми “Лонопласт” 
(посвідчення № 3412-104-18 від 10.08.2018)

Члени комісії: Шевчук Степанида Трохимівна — інженер з охорони праці (посвідчення № 
5163-174-17 від 28.12.2017, протокол №174).

Кузьмич Сергій Васильович —- заступник директора (посвідчення № 4111-120-14 від 
02.11.2017)

Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань в Експертно-технічному центрі.
На підприємстві ведеться журнал вступного інструктажу з охорони праці, та журнал 

реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Директор Нечипорук Василь Микитович, призначений відповідальною особою за 

виконання робіт на висоті, призначений відповідальний за видачу наряд-допусків на виконання 
робіт на висоті.

Робітники зайняті на виконанні робіт на висоті пройшли щорічне навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці (Протокол № 8 від 09.01.2018р.) та пройшли періодичний і медичний 
огляд, і допущені до виконання робіт на висоті (заключний акт №4 від 03.07.2018).

На підприємстві діє “Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті “ (Наказ 
№54-ОП від 14.01.2019р.)

Перелік інструкцій, що діють на підприємстві переглянуто та затверджено Наказом № 41- 
ОП від 22.12.2016р. жовтня 2018р. Працівники, задіяні в роботах на висоті, забезпечені 
необхідним спецодягом, взуттям та засобами індивідуального захисту(каски, запобіжні пояси), та

о в повному-обсязі.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці

В.М. Нечипорук 
(ініціали та прізвище)
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Управління Двржпраиі у Рівненській області 
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