
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: ТОВ «Насоснафтасервіс »
Місцезнаходження юридичної особи :
Юридична адреса : 33023, Рівненська область, місто Рівне, вул. Відінська 5в, кв.89 
Фактична адреса : 33027, Рівненська область, місто Рівне, вул. Д.Галицького 19 оф.314

Місце її державної реєстрації: Виконавчий комітет Рівненської міської ради Рівненської області

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 37737243

Код виду діяльності згідно з КВЕД:
33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Шакіров Віталій Юрійович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.: (0362)62-88-15; факс (0362)62-88-15; 
моб. тел: (095)130-84-60, Tovnns@ukr.net
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : Згідно укладених договорів в межах території 
України.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
ПрАТ СК «ПЗУ Україна», строк дії договору до 05.01.2019 року, №347.994135104.3063 від 
06.01.2018 року.

Я, Шакіров Віталій Юрійович — директор ТОВ «Насоснафтасервіс» цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:

- Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім 
робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею 
ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і 
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
Кількість робочих місць -5, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки'. На ТОВ «Насоснафтасервіс» наказом № 7 від 17 .07.2017р. 
по підприємству призначені:

-  Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ 
«Насоснафтасервіс» - директор Шакіров Віталій Юрійович;

-  Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів 
й функціонування системи управління по охороні праці, підготовку керівних рішень та 
контроль за їх реалізацією — інженер з охорони праці Хотіч Андрій Герасимович;

-  Відповідальний за безпеку праці та безпечне виконання робіт — головний інженер Галич 
Володимир Богданович

Наявність служби охорони праці: На ТОВ «Насоснафтасервіс» наказом № 13 від 19.07.2017
року створена служба з охорони праці, наказом № 3 від 17.07.2017 року затверджено положення 
про службу та положення про систему управління охороною праці на підприємстві.

mailto:Tovnns@ukr.net


Інформації про інструкції: На ТОВ «Насоснафтасервіс» розроблені, введені в дію та затверджені
наказом № 2 від 17.07.2017 року інструкції по охороні праці, в тому числі інструкція №7 з охорони 
праці під час виконання робіт на висоті.
Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників: На ТОВ 
«Насоснафтасервіс» наказом № 10 від 19.07.2017 року створена постійно діюча комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли навчання та перевірку знань в ДП
«Рівненський експертно-технічний центр» та мають посвідчення про перевірку знань з Правил по 
охороні праці при виконанні робіт на висоті._______________ ___________________ ____________

№
п\п

Прізвище та 
імя по батькові

Посада №, дата посвідчення 
навчання з охорони 
праці

№, дата посвідчення 
навчання з правил 
роботи на висоті

Місце
проведення
навчання

1 Шакіров В.Ю. Директор №2546-90-16 
від 11.08.2016р.

№2546-90/6-16 
від 08.08.2016р.

дп
«Рівненський
ЕТЦ»

2 Хотіч А.Г. Інженер 3 
охорони праці

№3210-113-16 
від 29.09.2017р.

№3210-113/6-16 
від 26.09.2017р.

д п
«Рівненський
ЕТЦ»

3 Галич В.Б. Г оловний 
інженер

№5504-175-17 
від 28.12.2017р.

№5504-175/6-17 
від 26.12.2017р.

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці робітників:
На ТОВ «Насоснафтасервіс» наказом № 3 від 17.07.2017 року затверджено положення про порядок 

проведення навчання та перевірці знань з питань охорони праці, затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети з перевірки знань з 
питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до 
вимог чинного законодавства
Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на 
устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі. Пояси запобіжні, каски, драбини використовують за призначенням, 
зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників.
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення:
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпечення.

В.Ю. Шакіров
(ініціали та прізвище)
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