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

відпоівідності 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 прац і 

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС МАРКЕТ», 79040, 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

Львівська обл., л/. Львів, вул. Городонька, буд.359, код ЄДРПОУ 38316777, Генеральнгш 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

директор : Весельський Михайло Миколайович 
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 

податеїв, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
тел, (Факс) 044-249-23-50, апезіпаЩугоіек.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 
{найменування страхової компанії, 
18.01.2020. № 000500/19/2 від 11.01.2019 

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

19.12.2018р . 
(дата проведення аудиту) 

^5 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: 

Експлуатаиію магиин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
(найменування виду робіт 

п.5. Технологічні транспортні засоби 
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

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:6, на яких ІСНУЄ ризик виникнення туавм: 6 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих. 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
склад, приміщення тоугівельних центрів розташовані за адресами: м. Херсон, вул.. Причальна, 5: м. 

Херсон, пр. 200-річчя Херсону, 28-А: м. Скадовськ: вул. Гагаріна. 81 
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
№ 
п/п 

Устаткування 
підвищеної 
небезпеки 

Тип, 
марка 

Дата 
виготовле 

пня 

Країна 
походження 

Кількість 
робочих 

місць (в т.ч. 
3 

тідвищеним 
ризиком 

травм 

Місцезна
ходження 

Кількість 
навантажу

вачів 

1. Електронавантажувач 8ТІІХ 
ЯХ 

50-10 

2008 Німеччшта 2 м. Херсон, 
вул. Причальна, 

буд,5 

1 

2. Електроштабелер УАЬЕ 
М812 

2008 Італія 1 м. Херсон, 
пр. 200-річчя 

Херсону, буд. 28-А 

1 

3. Електровізок УАЬЕ 
МР16 

2007 Італія 1 м. Херсон, 
пр. 200-річчя 

Херсону, буд. 28-А 

1 



4. Електронавантажувач 8ТІЕЬ 
К 

50-12 

2002 Німеччина 1 м. Скадовськ, 
вул. Гагаріна, 

буд. 81 

1 

5. Елекіронавантаж} вач ЕВ- 2000 Болгарія 1 м. Скадовськ, 1 
418.45.4 вул. Гагаріна, 

буд. 81 

Інші відомості 
Геиерсиьний директор - Весельський М.М., пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці-
загсаьний курс» в ДП «Головний навчачьно-методичний иентр Держпраиі» (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 № 28-03/ОД-АМ/ОП від 
06.03.2017, голова комісії та члени якої (директор відділення «Південь» Топоркова Людмила Вікторівна, 
інженер з охорони праці Зозуля Тетяна Іванівна, інженер з ОЕтаР Ткачук Олег Володимирович, 
уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці Чумакова Вероніка Олексіївна) 
пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «Херсонський навчально-курсовий комбінат «Професіонал», а 
саме: з курсу «Охорона праці-загальний курс» протоколи від 18,03.2016 №123, від 19,01,2018 №4, від 
16.03,2018 №54, Технічного регламенту безпеки машин: протокол №100 від 18.05.2018 

Технічне обслуговування та поточний ремонт здійснює ТОВ «Універсал - Спецтехніка» (договір 
№2105/2018-ТО від 21.05.2018, договір АМ0081/0-14 від 10,02.2014). 
Технологічні транспортні засоби проходять щорічний державний технічний огляд та зареєстровані в 
Держпраиі. 
Експлуатація складської техніки здійснюється навченим персоналом, які пройшли теоретичне та 
практичне навчання в Навчально-курсовому комбінаті та отримали відповідні посвідчення. Працівники 
проходять щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці. Допускаються до роботи після відповідних 
інструктажів з охорони праці. 

Особами, відповідачьними за справний стан технологічних транспортних засобів призначено головного 
енергетика Ковальчука Сергія Вікторовича, інженера з організації експлуатації та ремонту Примака 
Анатолія Івановича, завідувача скіаду РЦ (Південь) Сохар Тетяну Юріївну. Особами, відповідальними за 
безпечну експлуатацію ?пехнологічних транспортних засобів призначено завідувача відділу приймання 
магазину ТТ013 Чернишенко Ольгу Георгіївну, завідувача відділу приймання магазину ТТ607 Сохор Ганну 
Леонідівну, завідувача скчаду РЦ (Південь) Сохар Тетяну Юріївну, які пройшли відповідне навчання та 
перевірку знань в ТОВ «Херсонський навчачьно-курсовий комбінат «Професіонал» (протоколи від 
02.03.2018 №48-1, від 01.03.2019 №42). 

дотриманням законодавства охорони пращ промислової оезпеки; 

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі. Розроблені та 
введені в дію: тематичний план та програма навчання з охорони праці водіїв навантажувачів ТОВ «Альянс 
Маркет», білети для перевірки знань водіїв навантажувачів, інструкції з охорони праці та безпечної 
експлуатації обладнання, в т.ч. №6.4-03-57/ОТ - Інструкція з охорони праці для водія навантажувача 
(електронавантажувача), №6.4-03-09/ОТ - Інструкція з охорони праці під час роботи з навантажувачем 
М812 (МР16), інструкція №б.4-03-29/ОТ з безпечної експлуатації та щоденного обслуговування 
навсттажувача М812, інструкція №6.4-03-30/ОТ з безпечної експлусипації та щоденного обслуговування 
навантажувача МР16, інструкція №6.4-03-1 ЗО/ОТ з безпечної експлуатсшії електронавантажувачів 8ТІГЬ 
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. Технічною службою розроблена, упорядкована та є 
в наявності експлуатаційна документація на машини, механізми, устаткування. Матеріально-технічна 
база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації. засобів індивідуального захисту. 

М. М. Весельський 
(ініціали та прізвище) 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

, ^ (підпис) . І £ ШШлпу І 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів ґбсйЬШірнЗвання у тери горіальному органі Держираш 

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних дапнх з метою забезпечення виконання вимог 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на ексн.іхатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки. 

2. Реєс'фаційний номер облікової картай платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
відмовляютася від його прийнята та повідомили про це відповідному органу державної подагкової служби і мають відмітау в 
паспорті.". 


