Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінеіу Мінісфів України від 7 лютого 2018 р. N 48)
ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ м а т е р і а л ь н о - т е х н і ч н о ї ^ШМІ 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 о х о р о н и п р а ц і
Відомості про роботодавця: Приватне акціонерне товариство «Городоцький механічний завод» •
(для юридичної особи: найменування к:ірндичної особи,
8і500,м. Городок Львівської області, вул. Шевченка. 19А, код ЄЛРПО 13813928, директор Осика Петро Богданович
місне;!ііахолжеінія, код згідно Ї ЄДМІОУ, прізвиніе, ім'я та по батькові керівініка, номер телефону.
(03231) 3-07-49 уаіауг@!іікг.пе1
телефаксу, адреса елекгронної поніти;
дня фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер гіасіторта,
ким і коли виданий, місце проживання, ре(:ст|іаиійний номер облікової картки платника
іюдатків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
8І5(Н),м. Городок Львівська обл. вул. Шевченка, 19А
місце виконання робіт підвищеної небезпеки таДібо експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткования підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
.Немає...
(наі^іменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і лаііі його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Немає
(дата проведення аудит\')
Я,
Осика
Пеіро
Богданович
(прізвище, ім'я ча по баїькові 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 (застосф'вання) таких машин, механізмів, устаткования підвищеної небезпеки:
Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів).
додаток 6 п. 2 затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 26.10.2011 року №1107).
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
на яких існує підвищений ризик -Л

робочих місць -4.

.

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

будівель 1. виробничих приміщень 1

Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємкостей із стисненим, зрідженим отруйни.м,
вибухонебезпечним та інертним газом, (додаток 6 п. 18 затвердженою постановою Кабінету міністрів України
від 26.10.2011

РОКУ№1107>.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:" робочих місць -1,
на яких існує підвищений ризик -1
Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів):

будівель 1. виробничих приміщень 1

які (найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або мащин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
тип або марка (за наявності)
які виконуються та/або експлуатуються (Застосовуються) без отримання відповідного дозволу.
Зварювальні роботи (додаток 6 п. 19 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 2, на яких існує ризик виникнення травм 2
Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об'єктів (цехів, дільнйць,|(діруі|іу]^уиуд&а(ВіЯ1ЦНЯаі
ДЕРЖПРАЦ1
будівель 2
БЛАОТІ
У
Інші відомості

Вх.№''' ' "/ "

•• " -

иш

2

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони
.праці та промислової безпеки: Директор Осика Петро Богданович,

відповідальними особами за справний стан, безпечну експлуатацію, належне зберігання балонів з пропаном.
киснем та вуглекислим газом:майстра дільниці № 2 Бурда М.В.. майстра дільниці № З Мельник Б.А.
нагляд за технічним станом та експлуатацією балонів наповнених горючими та вибухонебезпечними газами нач.
ЕМВ Червінка І.М.. згідно протоколу ЛНК №90-15 від 25.09.15року.
Наявність комісії охорони праці:На ПрАТ «Городоцький механічний завод» створена комісія з охоррни праці наказ
№ 33 від 29.12.2017року, Голова та Члени комісії пройшли 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 токаря № 3; інструкція з охорони праці для
фрезерувальника №6; Інструкція з охорони праці при роботі на гідравлічному пресі №15; інструкція з охорони праці
для слюсаря механоскладальних робіт№31; .інструкція з охорони праці під час експлуатації балонів №22; інструкція з
охорони праці для електрозварювальника ручного зварювання №23. інструкція з охорони праці для
електрозварювальника на автоматичних та напівавтоматичних установках №25
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 спецсшягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів.
НормативДО;дравова. матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
На підпри^мб/ві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-методичне

с У /о.
0(Х(/<а
(ініціали та гірізвіице)
вана у -лсурналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
У/ р.к
^^9к<Р.
Головне управління Держпраці
у Львівській області
^кїгоіо забсзпечсіпія виконання ви\!ог
Примітіси: і. Фізична особа - підпригмець своїм підписом пал
застосування) машин, мсхаїіізміїі.
Порядку видачі дозволів на виконаїпія робіт
устаїковання підвищеної небезпеки.
2. Реєсфаційниії номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особа.мн. які через свої релігійні переконання
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної гюдаткової служ(5и і мають відмітку в
паспорті.".

