
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЦЕНТР НАДАННЯ̂МІН̂^̂ИІНИХ ПОСЛУГ м.ЛЬ80ВА 

в щ п ьно-техніч 

Додагок 8 
до Порядки' (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р N 4К) 

Д Е К Л А Р А Ц І Я 
|іої 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 прац і 

ВІДОМОСТІ про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС МАРКЕТ», 79040. 
Львівська обл.. м. Львів, вул. Городоцька. буд.359. код ЄЛРПОУ 38316777. Генеральний 
директор : Весельський Михайло Миколайович 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи. 

місцезнаходження, код згідно з СЛРІІОУГпрізвище. ім'я та по батьковГкерівпикаТномер телефону, 

телефаксу, адреса елекг|юнної пошти; 

для фізичної особи - підпрнсмця: прізвище, ім'я та ію батькові, серія і номер паспорта. 

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти̂  

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
тел. (факс) 044-249-23-50. апЄ8ІПд(р).ЄУГ0Іек.С0т , приміщення торгівельних центрів розташовані за 

адресою: м. Херсон: пр. 200-річчя Херсону. 28-А, вул. Молодіжна, 5. пр. Текстильників, 9. вул. Патона, 12. 
вул. Чорно.морська, 25, вул. Кулика, 114-Ж. вул. Причачьна, 5; м. Нова Каховка: вул. Французька, 55: м. 
Скадовськ: вул. Гагаріна, 81 

машин, механізмів, усгатковання 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. № 000500/18/6 від 09.01.2018 
(найменування страхової компанії. 

строк дії ст-рахового полісу, номер і дата його видані) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

16.10.2018р. 
(дата проведення аудиту) 

Я. Весельський Михайло Миколайович 
(прізвище, і.м'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця) ' 
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимоіам 
законодавства з пигань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; 

роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра_ 

(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки Тії/або машин, механізмів. 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРАЦІ 

У Л Ь ВІВ С Ь к ї й о ВЛАСТІ 

вх. №і2І:РЩ^^^ШЕіоЖ. р. 

номер партії, дата виготовлення, країна гюходження, які 

виконуються та/або експлуат>т<іться (застосовуються) без отримання 
кількість робочих.місиь:21, на яких існує ризик виникнення травм. 21 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, \' тому числі тих. 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
приміщення торгівельних центрів розташовані за адресою: м. Херсон: пр. 200-річчя Херсону. 28-А. вул. 

Молоді.жна, 5, пр Текстшіьників, 9, вул. Патона. 12. ву.п. Чорно.морська, 25. вУЛ. Кулика. 114-Ж вуї 
Причальна. 5; м. Нова Каховка: вул. Французька, 55: м. Скадовськ: вул. Гагаріна. 81 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць. стр)'ктурних підрозділів) 
Інші відомості 

Геисральиий директор - Весельський М.М., пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона ираці-
загальний 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 Компстії створена комісія з перевірки знань з питань охорони прсщі. наказ МЬ 28-03/ОД-ЛМ/ОП від 
06.03.2017, голова комісії та ч.пени якої (директор РВ «Південь» Топоркова Людмила Вікторівна, піженер з 

охорони праці Зозу.чя Тетяна Іванівна, інженер з ОЕтаР Ткачук Олег Володимирович, уповновалсена 



^ найманими працівниками особа з питань охорони праці Чумакова Вероніка Олексіївна) пройшли навчання 
та перевірку знань в ТОВ «Херсонський навчально-курсовий комбінат «Професіонап», а саме: з курсу 

«Охорона праці-загальний курс» протоколи від 18.03.2016№123. від 19.01.2018 №4, від 16.03.2018 №54. 
ІІПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті протокол від 18.04.2016 

№161. 
Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено начальника технічно-господарського 

відділу ІОдіна Віталія Володилшровича, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань в ТОВ 
«Херсонський навчально-курсовий комбінат «Професіонал» (протокол від 08.12.2017 №328). 

за дотриманням вимог законодавства з ттгань 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/ОТ - Інсгпрукція з охорони праці під час 
виконсшня робіт на висоті. 

наявністю служби охорони праці, інегіїукцііі 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 спецодяго.м 
та засобами індивідусшьного захисту в повно.му обсязі. Пояси запобі.жні, каски, драбини використовують 

за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обс.пуговування, 
ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документації з 

експлуатації виробників. Матеріапьно-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки 

інструктажу з питань о х о р о ш ^ з а с о б і ^ и в і ^ ^ ^ ^ а ^ -

Декларація зареєстрована у 

і-технічної бази навчазьно-методичного забезпечення) 
М.М.В 

їв гос 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

'сельський 
ніціалн та нрізвиїпе) 

)ргані Держпраці 


