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Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю мК\рорп^ифт;? 
(для юридичігої особи: найменування торидичної особи, 

Модрині Дрогобицького рчіМьвівської обл., вуж Трускавтька. 1 ЄЛРПОУ 33158379 [ Білас Володимип Мштип^т, • 
місцезмаходжения, код згідно з СДРГІОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону ' 

тел./факс 0324768625 кигогаШ2()05Сфмкг.пеі 
телефаксу, адреса електронної попгти; 

для фізичної особи - нідприємня: прізвияіе, ім'я ї-а по батькові, серія і номер паспорта. 

КІШ і коли виданий, місце проживання, реєсіраційний номер''<^̂  

податків, {іомер телефону, телефаксу, адреса електронноУ поіігти; 
Згідно уюшденіи договорів у Львівській обл.. 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

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

немає 
(найменування страхової компанії, 

. неліає 
С'грок дії с'граховог̂ о полісу, номер і п.ата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудит}^ з охорони праці 
„ „ Аудит не проводився 

(дата проведення аудиту) 
БІЛШ—Володимир Мироиович ,диуектор ТзОВ «Куроутліфт» 

(нргшииіе, ім'я га по багькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприсмця) 
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 
неоезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 

уварювальні роооти_{,ММА~ручне дугове зварювання . зварювачьний апарат КАШК -250 2007р .///Л§57.) 
(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки га/або мащин, механізмів" 

устагковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявносгі). 

номер партії, дата виготовлення, країна ПОХ()Д>КХНІІЯ7ЯКЇ 

виконуюгься та/або експлуатуються (застосовуються) без отриманіш ГОЛУВНЕ УПРАВЛІННЯ 

відіювідного дозволу, кількість робочих місць, у гому чисін тих, 
одне робоче місие 

на яких існус підвищений ризик виникнення фавм, будівель 
одие прилі ігц ення 
і споруд (приміщень), виробничих об'сктів 

(цехів, дільниць, струкіурних підрозділів) 
Інші відомості 

МшШМШШшшишттси^^ обрв 'язкм іноюеиера з охорони праці 
наказМ37/]'3 від 07.10.201 бп ' ' 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаюгь 

за дотриманням вимог законодавства з питагіь охорон и" пращ'та гфомисл о 
створено Комісію перевірки знань з питань охорони прага(наказ38/І~Звід 07,10.2016р. голова комісії Білас В.М. . 

наявніс'по служби охорони прані, інструкцій про проведення навчаїгня та 
члени комісії: - Ковальнук О.В. Станович І.К .Побережний Р.І) проведено переатестацію працівників ТзОВ 

«Курортліфт» вДП «Західний ЕТЦз питань охорони праці (витяг з протоколу №01-314 від м19.10.2017р,№ РІ
ЗІ 7 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 службу з охорони праці розроблено та затверджено та введенно в дію «Положення 

про службу охорони праці», «Система управління охороною праці», « Положення про навчання з питань охорони 
праці» , Положення «про медичний огляд працівників певних категорій» , положення про роботу уповноважених 

трудового колективу з питань охорони праці» , Виробнича інструкція електромеханіка ,які здійснює технічне 
обслуговування ліфтів , та є відповідальним за їх справний стан» , Інструкція з охорони праці для 

електромеханіків які виконують поточний ремонт ліфтів і підйомників», Інструкція з охорони праці для 
електромеханіків ,які виконують капітальний ремонт ліфтів» , «інструкція з охорони праці для 

електромеханіків ,які здійснюють повне технічне обслуговування , Інструкція з охорони праці для проведення 



робіт в шахті ліфта», Інструкція з охорони праці при використання запобіжних поясів» . «Інструкція 
охорони праці про наданні першої медичної допомоги» інструкція з охорони праці при роботі із 

застосуванням електричних ,ручних машин та інструментів» Інструкція з охорони праці при роботі з ручним 
Інструментом» «інструкція з охорони праці для електрозварювальника ручного зварювання» 

Проведено переатестацію працівників ТзОВ Курортліфт» з питань охорони праці (протокол №3,№4 
іїіст|іуктажу ч питань охороии праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

від 20.09.17) та переатестацію працівників з питань електробезпеки (Протокол №6,№7 від 
20.09.2017р.),проведено переатестацію зварника. Павлика Романа Осиповича протокол№ВС-25/257-17ВІД 
01,12,2017р на підприємстві проводиться встугтий інструктаж, первинний. повторні інструктажі на 
робочому місці, цільові та позачерговий На підприємстві видаються наряд допуски з інструктажем по 

конкретному обєкту . при роботі використовуються технологічні процеси на ремонт та технічне 
обслуговування ліфтів. 

На підприємстві розроблені та введені в дію виробничі інструкції для електромеханіка , зварника ,який здійснює 
нормативно-правової га матеріально-технічної бази навчально-меїодично! о забезпечення) 

обслуговування та ремонт ліфтів та відповідальний за їх справний стан(наказ 7-з від 1.ю03.2017р.)під час 
виконання^роШт використовуються захисні каски захисні окуляри . захисні щитки , монтажні пояси , спец одяс 
,сп^ійзугшіМ^:']і^^ є нормативно правова та матеріально технічна база , використовуються 

ІіьнО'Мет^^Ші посібники 

Білас В.М. 
(ініціали та прізвище) 

рована у журналі цбліку суб'є 

При\!Їтки: Фізична особа - підприємець своїм підгпісом надаї 
Порядку видачі дозво.інв на виконання робіт 
усгаїковання підвищеної небезпеки 

у Львівській області 

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 
підвищеної небезпеки га на ексн.гіуатацію 

>ному органі Держпраці 

[ою забезпечення виконання вимог 
(застосування) матин. механізмів. 

-• І'ПХГ,»™" "̂ Р™" "ад*̂ "̂ » зазиачаггься фізичними особами, які мере свої релігійні переконшшя 
™Горт " ' " " ' ^ органу державної податков<,ї служби \ . : ^ ^ Т 


