
ЛЬВІ&СЬКА^ 

ОН Надія ^ ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
^^АЛЛЕРОН ГРУП 

(для юридичної особи: найменування 

79012, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА САХАРОВА, будинок 42, 
кімната 513 

юридичної особи, місцезнаходження, 

42266172 
код згідно з ЄДРПОУ 

МИКОЛІВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

+380505911012, Аиегоіі.8гир@8™аі1.сот 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

На об'єктах замовників згідно укладених договорів 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 

не вимагається 
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

не проводився 
(дата проведення аудиту) 

Я, МИКОЛІВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) 
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: 

1) Роботи що виконуються на висоті понад 1.3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку . . . ) ; 

2) Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах (п. 8 додатку 6 
Порядку . . . ) ; 

3) Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Пор^дгу^.^.^;^нІУПРАВ^Н^ 

4) Роботи верхолазні (п. 14 додатку 6 Порядку . . . ) ; 

5) Зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 Порядку ...) 
Вх. № . 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)! 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, 

дата виготовлення, краша походження, які виконуються 



та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 

Кількість робочих місць - 9, в т.ч. з підвищеною небезпекою - 5 
І Г Т ^ ~ . — — кількість робочих МІСЦЬ, В тому числі ТИХ, на яких Існує підвищений ризик виникнення травм 

Будівель - 1, приміщень - 2 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
Інші відомості МИКОЛІВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, БОБУШ ОЛЬГА АНДРІЇВНА, 

ЛЕВИЦЬКА ІРИНА СТЕПАНІВНА 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання 

На підприємстві створена служба охорони праці, 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявністю служби 

розроблені та затверджені інструкції з охорони праці, з працівниками п 
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення 

роводяться 

інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці, 
навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

Наявна експлуатаційна документація на устатковання. Працівники забезпечені 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, 

встановленими іками. Наявні необхідна нормативно-правова та матеріально-
навчально-методичного забезпечення) 

до-методичне забезпечення. 

А.М. МИКОЛІВ 
(ініціали та прізвище) 

березня 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці О/ 1^}7Ш^ 20/У р. N ̂ 3^/^ г--—————^....,....^^ 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 


