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ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ
№48/1.01.2.01.137.19

стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта 
господарювання під час виконання заявлених робіт

Назва суб ’єкта господарювання:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліфт МК»

Юридична адреса суб’єкта господарювання: Миколаївська обл., місто
Миколаїв, Заводський район, проспект Центральний, буд.22 А, кв. 62

Керівник: Горячих Андрій Вікторович 
тел.: 066-89-39-677
КВЕД: 28.22

Адреса промислового виробництва: на об'єктах замовників згідно укладенії* 
договорів

Висновок експертизи розроблений на підставі договору від 25.03.2019р. за №0176, укладеного із 
ТОВ «Ліфт МК»
Дата проведення робіт з 02.04.2019р. по 08.05.2019р.

Термін дії висновку встановлено 1 рік з дати його затвердження.

м. Миколаїв

Ф. 15-01-08



ГІрАТ «МЕТЦ»
ФЛ 5-01-08

ТОВ «Ліфт МК»
№ 48/1.01.2.01.137.19

Сторінка 9 Сторінок 9

Підприємство забезпечене нормативними документами, які регламентують безпечне 
виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки підприємство має необхідне обладнання, 
інструменти, побутові приміщення, обладнання, механізми, що знаходяться на момент 
експертизи у справному стані.

Заходи з охорони праці, які виконані на підприємстві, достатні для забезпечення 
додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в 
процесі безпечного виконання заявлених робіт.

Обстеження підприємства проводилось у травні 2019р.

6. Зауваження та/або рекомендації та/або особливі умови
На момент проведення експертизи зауваження не виявлені

7. Висновок за результатами експертизи
За результатами проведеної експертизи стану охорони праці та безпеки 

промислового виробництва встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ліфт МК” додержується вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки при 
виробництві підіймального та вантажно-розвантажувального устаткований, а саме: 
1. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки (п.2 додатку 2 до Порядку),
а саме:
- Ліфти (п.1 1 Додаток 2 до Порядку).

Експертизу виконав:
експерт технічний з промислової безпеки з правом 
проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників, 
ліфтів, ескалаторів і стаціонарних та пересувних 
атракціонів (посвідчення №83-19-1 віл 27.02.2019р., 
дійсне до 27.02.2022р. видане Д11 “Головний 
навчально-методичний центр” м.Київ.)
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