ДЕКЛАРАЦІЯ
ш ^ о в і д н о с т і матеріально-технічної
ріально-технічні бази роботодавця
нодавства з питань
питг
''^
вимогам законодавства
охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «Курортліфт». с Модричі
Дрогобицького р-н . /[львівської обл. . вул. Труствеиька . 1 ^Iрогоб^шька районна державна адміністраиія
Львівськоїобл. . свідоитво про державнуреєстраиію : серія АООМ363056 від II.11.2004р.
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
ЄЛРІЮУ 33158379. КВЕЛ 43.29
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
Директор Біте Во.чодішир Миронович.
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,
серія і номер паспорта, ким і коли ввданий, місце проживання.
номер облікової картки шштника податків (не зазначається
фізичними особами, які через свої релігіііні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
ел.пошта кигогІІій2005(а).икг.пеІ
номер телефону, телефакс-у, адреса електронної пошти;
Згідно укладених договорів у Львівська обл..
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної
небезпеки)
_тел/факс_0324768625

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої
шкоди немає
(найменування страхової компанії,

Я,

строк дії сірахового полісу, помер і дата його видачі)
Білас Володилаїр Миронович , директор ТзОВ «Курортліфт»
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: ремонтні роботи
.що виконуються на висоті понад 1.3 м . крім робіт верхолазних та скелелазних. шо виконуються на висоті 5
м і більше над поверхнею грунту .з перекриття або робочого настилу та робіт . що виконуються за
допомогою підйомних та підвісних колисок. механічних підішіачів та будівечьних підйомників . п. 7 додатку 6
постанови №1107 від 26.10.2011р. «Про затвердження порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвитенної небезпеки та на експлуатацію (застосування Шшин .механізмів устаткування підвишенної
небезпеки .
_____,______,_^_____,__________________________________________
(найменування виду
робі] підвищеної небезпеки та/або ,машин, механізмів, усгагковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,
дата виїїУіовлєння, країна походження, які виконуюгься іа/або експлуаіуіоі ься (застосовуються)
і О-'і'"*- '

•. _

І

_ЗСтри} робочих міст. тому числі 2(два) робочих місия на яких існує підвищений ризик виникнення
травм
без отримання відповідаого дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищенні) ризик виникнення травм, будівель
_рдне офісне пртііщення
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структ>рних підрозділів)
Інші відомості На підприсмстві призначено Ковальчук Олександр Володимирович виконуючим обов 'язки
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог закоподавсіва з нигаиь охорони праці та промислової безпеки
Інженера з охорони прані наказ № 37/1-3 від 07.01.2016р.: створено комісію перевірки знань з питань
наявність служби з охорони «/юцпнсгрукцііі, інформації про проведення навчання та інсгруктажу з питань охорони праці,
охорони праиі ( наказ 38/1-3 від 07.10.2016р. . голова комісії Білас В.М. . ч.иени комісії Ковальчук О.В.
Станович І.К .Побережний Р.І) проведено переатестаиію праиівників ТзОВ «Курортліфт» в ЛП «Західний
ЕТЦз питань охорони праці (витяг з протоколу №01-314 від м19.10.2017р.№ 01-317 від 21.102016р.).з питань
електробезпеки (витяг №02-290 від 26.09.2017). осіб відповідальних за організацію робіт з ремонту та
технічного обслуговування ліфтів(протокол № 09-239 від 22.09.2015р.): на підприємстві створено счужбу
охорони праиі розроблено та затверджено та введення вдію «Положення про службу охорони праиі».
«система управління охороною праиі». « положення про навчання з питань охорони праиі» . положення «про
.медичний огляд праиівників певних категорій» . положення про роботу уповноважених трудового колективу з
питань охорони праиі» . виробнича інструкція електромеханіка .які здійснює технічне обслуговування .чіфтів .
та є відповідальним за їх справний стан» . інструкція з охорони праиі д.ш єлектро.мехапіків .які виконують
поточний ремонт ліфтів і підйомників», інструкція з охорони праиі д.пя електромеханіків .які виконують
капітальний ремонт .піфтів» . «інструкція з охорони праиі для електромеханіків .які здійснюють повне
технічне обст'говування . інструкція з охорони праиі для проведегпія робіт в шахті ліфта», інструкція з
охорони праиі при використання запобіжних поясів» . «інструкція з охорони праиі про наданні першої
.медичної допомоги» інструкція з охорони праиі при роботі із застосуванням епектричних .ручних машин та
інструментів» інструкція з охорони праиі при роботі з ручним інструментом» «інструкція з охорони праиі
для ечектрозварювачьника ручного зварювання»
ексішуатаціііиої документації, засобів івднвідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-мєтоднчного
забезпечення)
Проведено переатестаиію праиівників ТзОВ Курортліфт» з питань охорони праці (протокол №3.№4 від
20.09.17) та переатестацію праиівників з питань електробезпеки (Протокол №6.№7 від 20.09.2017р.). на
підприємстві проводиться вступний інструкта.ж. первинний . повторні інструктажі на робочому місці.
иі.'іьові та позачерговий На підприємстві видаються наряд допуски з інструктажем по конкретному обєкту.
при роботі використовуються техно.чогічні пронеси на ремонт та технічне обслуговування ліфтів . На
підприємстві розроблені та введені в дію виробнича інструкція для електромеханіка .який здійснює
обслуговування та ремонт .гіфтів та відповідаїьний за їх справний стан(наказ 7-з від 1.ю03.2017р.)під час
виконання робіт використовуються захисні каски захисні окуляри . захисні щитки . люнтажні пояси . спеи
одяг .спеивзуття на підприємсті є нормативно правова та матеріально технічна база . використовуються
навчально-.методичні посібники :

Білас В.М.
(ініціали та прізвище)

'^іекларадія заре'єстрована у журналі обліку суб'єктів
господарювання у територіальному органі Держ"раці
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Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в разіїї"^явності. \\^^^ч^3(^ -д-І/;^^^

