
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони прані

Первинна +

Оновлена до декларації 
реєстраційний номер

Відомості про роботодавця Повна назва -  Товариство з Обмеж еною Відповідальністю_________
« ТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ  Нетішин»__________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Скорочена назва -  ТОВ «ТЕМ  Нетішин»________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
Зареєстровано: 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Татарська, буд. 122а____________________

адреса електронної пошти;
Директор -  Нікітчук Ярослав Володимирович стільниковий телефон 067-364-14-77_____________

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

Код ЄДРПОУ -  39904150, електронна пошта -  tovlemnet(a),gmail.com____________________________
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, адреса електронної пошти)

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

за місцезнаходженням роботодавця Рівненська обл., м. Острог, вул. Татарська, буд. 122а________
(адреса)

та/або за постійним місцезнаходженням об’єк та_________________________________________________
(адреса)

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що зм іню ється_____________________________________
Об 'єкти Замовника на підставі договорів та контрактів в Рівненській, Хмельницькій,___________

Івано-Франківській, Полтавській, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській, З акарпат ськ ій ,__
Львівській, Київській, Харківській, Вінницькій та Дніпропетровській областях___________________

(регіон, область тощо)

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у разі добровільного 
страхування) відповідно до Закону України “Про страхування”

Не вимагається ______________________________________________________________________
(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,

номер і дата видачі або “договір не вимагається”)

Я . директор ТОВ «ТЕМ Нетішин», Нікітчук Ярослав Володимирович,___________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:
-роботи, що виконуються на висоті понад 1,3м;________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
- нанесення лакофарбових покрить, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних
композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо);_______________________________________________

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
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- верхолазні роботи;
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

- зварювальні, гсізополум 'яні, а також наплавочні роботи, що виконуються із застосуванням  
відкритого полум 'я.____________________________________________________________________________

Відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці” проведено аудит охорони праці та 
вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів

Наказ про проведення аудиту № 79 від 27.08.2021р.______________________________________________

Звіт по результатам проведення внутрішнього аудиту №01 -02-21 -ЗВ від 01.09.2021р.___________
(номер наказу про проведення аудиту, номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання

/
Примітка. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 

особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.” .


