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Адмініаратор (//Ш^я О. 

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

Д Е К Л А Р А Ц І Я 
в ідиовщиост і матер і ально -техн ічно 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 

Відомос'гі про роботодавця: Приватне акціонерне товариство «Городоцький механічний завод» 
(лля юридичної особи: найменування юридичної особи,, 

815()0.м. Городок .Львівської області, вул. ШевченкаЛ9А. код ЄДРПО 13813928, директор Осика Петро Богданович 
місідезнаходжетія, код згідно з ЄДЇ̂ І ЇОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівьиіка, номер телефону. 

(03231) 3-07-49 уаШУ2@икгліе1 
телефаксу, адреса елекіронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, ресст|)аційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 
_8І50(Ім. Городок Львівська обл. вул. Шевченка, 19А 

місце виконання робіт підвищеної небез̂ іеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 

ііемає.. 
(іиійменування страхової компанії. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖПРАЦІ 
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

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

Немає ; 
(дата проведення аудиту) 

Я» Осика Гіетро Богданович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріальио-технічнс)ї 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 підвииденої небезпеки: 
Ковальсько ~ пресове устаткування(додаток 7 п. З затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 
26Л0.2011 РОКУ №1107). 

Преси кривошипні модель КД-1428А. КД-2328. КД- 2324 рік випуску 1976-1983. завод виготовлювач «Сальський 

завод» 

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: робочих місць -З, 

на яких існує підвищений ризик - З 

Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 

підрозділів): будівець 1, виробничих приміщень 1 
які (найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності) 
Ножиці для рубки листового металу: модель Н-3416. НЗ118 рік випуску 1991р. завод виготовлювач «Стрийський 

завод ковальсько пресового обладнання» * 
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу. 
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: робочих місць ~2 , на 

яких існує підвищений ризик-2 

Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 

підрозділів): будівель К виробничих приміщень 1 

Роботи що виконуються на висоті,понад1,3 метра,(додаток 6 п. 6 затвердженою постановою Кабінету міністрів 

України від 26.10.2011 року №1107), 

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: кількість робочих 

місць 26, на яких існує ризик виникнення травм 20 
Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, ДІЛЬНИЦЬ; структурних підрозділів): 11 

будівель , 

Інші відомості 
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки: Директор Осика Петро Богданович. Відповідальним за безпечне виконання робіт на 



ковальсько пресовому устаткуванні - майстер дільниці №3 Мельник Богдан Андрійович. Відповідальний за безпечне 

виконання робіт на висоті понад КЗ метра ~ начальник ЕМВ Червінка Ігор Михайлович, пройшли навчання та 

перевірку знань Львівському навчальному методичному центрі з питань охорони праці (протокол №01 від 

21.10.201 бр.)-

Наявність комісії охорони праці:На ПрАТ «Городоцький механічний завод» створена комісія з охорони праці наказ 

№ 33 від 29.12.20Г7року. Голова та Члени комісії проі|шдіИ навчання в ЛНМЦ із охорони праці (протокол №01 від 

21.10.16 року). 

Наявність служби охорони праці:на підприємстві створена служба охорони праці. Працівники проходять навчання та 

відповідні інструктажі з охорони праці. ^ 

Інформація про інструкції з ОП.' Інструкція з охорони праці для працюючих на гільйотинних верстатах №30; 

інструкція з охорони праці для штампувальників, що працюють на пресах холодного штампування №11; інструкція з 

охорони праці для працюючих на висоті№4. 

Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, 
обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім дільницям. 
Забезпечення засобами індивідуального захисту: 
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно Норм 
видачі спеїюдягу та інших засобів індивідуального засхисту у відповідності до чинних нормативних актів. 
НорматитіД-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення: 
На піши^В^тві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-методичне 

(ініціали та прізвище) 

трована у журналі обліку суб'є 
20 р .К 

Примітки: І. Фізична особа - підприємець своїм підписом надаї 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт ПІДВИІДСНОІ нсі)е'}іІЄГ 
устатковання підвищеної небезпеки. 

У Львівській області 

Щр^ому органі Держпраці 

ію забезпечення виконання вимог 
-•"•"•̂ тапін" ( І - ^ " " « ) машин, механізмів̂  

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від. його прийіїяття та повідомили про це відповідному органу державііої податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.". 


