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Додаток 8 
до Порядку (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48) 

Д Е К Л А Р А Ц І Я 
в ідповідност і м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї бази в и м о г а м з а к о н о д а в с т в а з п и т а н ь охорони п р а ц і 

ВІДОМОСТІ про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Маркет», 
79040, Львівська обл., м. Львів, вул, Городоиька, буд.359, код ЄДРПОУ 38316777,_Генеральний директор 
Весельський Михайло Миколайович -

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

телефаксу, адреса електронної пошти; 
для фізичної особи - підпіриємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта. 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
тел. (факс) 032-249-23-50, ЄТгуаиЬаШугоіек.сот , 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди 
Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія, строк дії договору до 
13.02.2019, №000500/18/8 від 09.01.2018 
(найменування страхової компанії. 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

15.03.2018 
(дата проведення аудиту) 

Я, Весельський Михайло Миколайович 
(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, устатковання підвищеної небезпеки: 

Експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

п.5 Технологічні транспортні засоби. 
(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛШНУ 
ДЕРЖПРАЦІ 

ОБІ 
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявносіті). 2^3 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які г 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
кількість робочих місць: 35, на яких існує ризик виникнення травМ: 35 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
офісне приміщення розташоване за адресою: м. Львів, вул. Городоиька, 359, склад приміщення торгових 

центрів розташовані за адресою: м. Львів: вул.Городоцька, 359, пр. Червоної Калини, 60, пр. Чорновола, 93, 
вул. Княгині Ольги, 120, вул. Зелена, 147, вул. Патона, 37, пл.Соборна, 14,15 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

№ Устаткування Тип, Дата Країна Кількість Місцезна Кількість 
п/п підвищеної марка виготовлення походження робочих ходження наванта

небезпеки місць (в Т.Ч. 3 жувачів 
підвищеним 

ризиком 
травм) 

1. Електронавантажувач ЕВ- 1990 Болгарія 2 м. Львів 2 



687 вул. 
Городоць-

ка, буд. 359 
2. Електронавантажувач ЕВ-

687 
1978 Болгарія 2 м. Львів 

вул. 
ГорОдоць-

ка,' буд. 359 

2 

3. Електронавантажувач ЕВ-
687 

1983 • Болгарія 1 м. Львів 
вул. 

ГородоЦь-
ка, буд. 359 

1 

4. Електронавантажувач ЕВ-
687 

1987 Болгарія 1 м. Львів 
вул. 

Городоць-
ка, буд. 359 

1 

5. Електронавантажувач ЕВ-
418 

2000 Болгарія 1 м. Львів 
вул. 

Городоць-
ка, буд. 359 

1 

6. Електроштабелер УАЬЕ 
М812 

2007 Італія 3 м. Львів 
пр. 

Червоної 
Калини, 60; 

вул. 
Зелена, 

147; 
пр. 

Чорновола, 
93 

3 

7. Електронавантажувач 
комАтви 

РВ12 
М-2К. 

2007 Італія 1 м. Львів 
пл. Собор-
на,14,15 

1 

8. Електровізок 
(оренда) АТІЕТ 

РІР-
200 

2010 Швеція 7 м. Львів 
вул. 

Городоць-
ка, буд. 359 

7 

9. Електровізок 
(оренда) 

АТЬЕТ 
РІР-
200 

2012 Швеція 2 м. Львів 
вул. 

Городоць-
ка, буд. 359 

2 

10. Електровізок 
(оренда) 

РІР-
200 

2010 Швеція 1 м. Львів 
вул. 

Городоць-
ка, буд. 359 

1 

11 Електровізок 
(оренда) 

РІР-
200 

2011 Швеція 1 м. Львів 
вул. 

Городоць-
ка, буд. 359 

1 

12. Електронавантажувач 
К0МАТ8И 

(оренда) 

Р В И 2007 Італія 1 м. Львів 
вул. 

Городоць-
ка, буд. 359 

1 

ІНШІ відомості 
Генеральний директор - Весельський М.М., пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праиі-
загальний курс» в ДП «Головний навчально-методичний центр Цержпраиі» ( протокол від 25.05,2018р. 

№189-18). 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 117-11/ОД-АМ від 
22.11.2017. члени якої (директор департаменту Гевела Євген Анатолійович, керівник служби охорони праці 
та пожежної безпеки Піяковський Павло Адамович, головний механік Тислюкевич Тарас Володимирович, 
керівник РЦ «Захід» Данчевський Степан Ігорович, уповноважена найманими працівниками особа з питань 
охорони праці Босий Роман Іванович) пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «Західноукраїнський 



навчальний иентр з охорони праиі, «Західноукраїнський навчальний центр «Спеиіаліст», а саме: з курсу 
«Охорона праиі'Загальний курс» протоколи від 26.12.2017 №013, від 23.03.2018 р.№007, від 25.07.2017 
№053-17, Технічного регламенту безпеки машин: протокол від 01.03.2018 №13-71. 

Експлуатація складських машин, що не є власністю підприємства (електровізків - 11 шт., 
електронавантажувача - 1 шт.), здійснюється підприємством на умовах оренди з ТОВ «Універсал-
Спеитехніка» (договір оренди № АМ0081/0-14 від 10.02.2014). 
Технічне обслуговування та поточний ремонт здій&нює ТОВ «Ековектор» (Договір №60912 від 24.12.2014, 
додаткова угодою від 19.01.2018 р.), та ФОППігель Р.В. (Договір №3/17 від 03.01.2017). 
Технологічні транспортні засоби проходять щорічний державний технічний огляд та зареєстровані в 
Держпраці. 
Експлуатація складської техніки здійснюється навченим персоналом, які пройшли теоретичне та 
практичне навчання в Навчальних центрах і отримали відповідне посвідчення. Працівники проходять 
щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці. Допускаються до роботи після відповідних 
інструктажів з охорони праці. 

Особою, відповідальною за справний стан технологічних транспортних засобів, призначено головного 
механіка Тислюкевича Тараса Володимировича, особою, відповідальною за 

— су<̂сусусупу. ОіигтьтшіЬНОЮ З 
технологічних транспортних засобів, призначено керівника РЦ Данчевськогп 
пройшли відповідне навчання та перевірку знань в ТОВ «~ 

безпечну експлуатацію 
Степана Ігоровича, які 

Західноукраїнський навчальний центр з охорони 
праці (протокол від 01.03.2018 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
І'одітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні і 

№13-71). 
промислової безпеки; 

с^пЛ^ . ч. " ~ ' '^-^—"^'^^ іг^^л оі^и^г^иоіипі інсшруктажі. Розроблені та 
введеш в дію: тематичний план та програма навчання з охоппни уграЩ водш навантажувачів ТПЯ .4г,и..г 
М^Р'<ет», білети для перевірку .нань водив навантаж^увачів; інструкиїг з охпппни прппі та 6е.п.иппГ 
експлуаташі обладнання^ в т.ч. №6.4-03-57/ОТ - Інгтпу^Ия \ — — . — ^ , , лп^ггіууі^і4іл ^ илиицни праиі оля воогя 
1 ; ! Г , Т Г Г ' " ' ' ' " ' ' ^ ' ^ ' ^^ ^ - І -^ ' ^ - ' ^^^^ Іпструщія з охорони ппаиі під чпг. .пботи з навантп^..п..,. 
МЬ12(МР16). інстпукшя №6.4-03-119 з безпр.чнпї ^ ^ 
навантажувча ЕВ сімейства 687. інструкція 
обслуговування навантажувача М^ИП^ 

експлуатаиії та щоденного обслуговування 
№6.4-03-29/ОТ з безпечної експлуаташі та щоденного 

Р . наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та ~ 
Д ная««ост^ необхідна експлуатаційна документація на обладнання в тому чис.пі гг,п ...п викописто^>гп,^я 
при виконанні робіт підвищеної небезпеки Працівники ТОП ..Лп.яиг ' - ^ .-„А "-А '—'— " Маркст» забезпечені спеиодягом та 
засобами індивідуального захисту в повному обсязі. Технічною гпуг^боюг,озппбп.ип .поуядкоіана шп Га 
наявності екстуатаційна документація на маишнимеханізш, угп,г,ткування. Маш.ріапьно.тегшчип ^пТп 
відповідає вимогам законодавства з ,^ті^:^тш__ гщаці та ппомиспоаої інструктажу питань охорони праці. ;нтації. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-

(підпис) 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'ї 

засобів індивідуального захисту. 

М.М. Весельський 
(ініціали та прізвище) 

у Львівській області 

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних І 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на ексЬ 
устатковання підвищеної небезпеки. 

^' «ь^Г"^'™" "''"'^і' облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
Г с п о р ~ відповідному органу державної пода'ттсової служби Г м а Г в і ^ ^ ^ 


