Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)
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ДЕКЛАРАЦІЯ
бази в и м о г а м законодавства з п и т а н ь охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Альянс Марк^тж
79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоиька, буд.359, код ЄДРПОУ 38316777, Генеральний
Весельський Михайло Миколайович
1

директор

(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 - підприємця: 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, вТп/аиЬаШугоІек.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 підвиш.еної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
Роботи, то виконуються на висоті понад 1,3 метра.
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

Т Б І Б ^ В Н Е УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРАЦ1

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
кількість робочих місць: 37, на яких існує ризик виникнення туавм. 37
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. Городоцька, 359, приміщення торгових центрів
розташовані за адресою: м. Львів: вул.Городоиька, 359, пр. Червоної Калини, 60, пр. Чорновола, 93, вул.
Княгині Ольги, 120, вул. Зелена, 147, вул. Патона, 37, пл.Соборна, 14: м. Івано-Франківськ: вул.
Миколайчука,2: м. Рівне: вул. Є. Коновальия, 20, вул. Богоявленська,40, м. Новий Розділ: вул. Стуса, 2а:
с. Давидів, Львівська обл., вул.Галицька, 23а
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
Генеральний директор - Весельський М.М., пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона працізагальний курс» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (протокол
від
25.05.2018р.
№189-18).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
В Компанії створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 08-01/ОД-АМ/ОП від
31.01.2018, члени якої (директор департаменту Власюк Микола Васильович, керівник служби охорони праці
та пожежної безпеки Піяковський Павло Адамович, головний енергетик Федорчук Олександр
Святославович, уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці Босий Роман

Іванович) пройшли навчання та перевірку знань вДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці ж
ТОВ «Західноукраїнський навчальний центр з охорони праці, «Західноукраїнський навчальний центр
«Спеціаліст», ДП «Інститут підготовки кадрів промисловості а саме: з курсу «Охорона праці-загальний
курс протоколи від 08.09.2017 №072-17, від 26.12,2017№013, від 24.03.2016 №01-48/1, від 25.07.2017
№053-17, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті протокол від
27.11.2017 №005.
Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено головного енергетика Федорчука
Олександра Святославовича, який пройШов відповідне навчання та перевірку знань в ТОВ
«Західноукраїнський навчальний центр з охорони праці ("протокол від 27.11.2017 №005).
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Робітники Компанії проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі. Розроблені та
введені в дію інструкції з охорони праці, в т.ч. №6.4-03-01/01 - Інструкція з охорони праці під час
виконання робіт на висоті.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що використовується
при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Працівники ТОВ «Альянс Маркет» забезпечені спецодягом 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 експлуатщщі^шробування
відповідно до вимог законодавства та документації з експлуатації
виробників. М^^^^^^іШ^
база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
пром
•хорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

^ _

(підпIЖр\^^^"^иф!кац^•й

>ї та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
М.М. Весельський
(ініціали та прізвище)

Декларація
суб'фщ д а ^ Щ ^ Е ^ ^ г р г т ^ ь н о м у органі Держпраці
декларація з а р е є с і ^ ^ ^ а і ш ^ у ррналі
н а л і обліку
облі
У Львівській області
Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом
над З А Р а і С С Т р Р О В А Н О -н тою забезпечення виконання вимог
Порядку видачі дозволів на виконання робіт
біт
Ьіттпттт^ітУ «^Д^^ПГКТ? та на експлуат'щю (застосування) машин, механізмів.
устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті.".

