Перелік документів,
що надаються суб’єктом господарювання для отримання висновку на
спроможність експлуатації ліфтів та/або ескалаторів:
1. Супроводжувальний лист суб’єкта господарювання для підписання договору на ім’я
директора ТОВ «ЕДЦ» (зразок див. на сайті).
2. Засвідчена копія* свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання або Виписки
з державного реєстру підприємств та організацій України.
3. Засвідчена копія довідки з єдиного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
4. Паспорт ліфта та/або ескалатора.
5. Положення про службу охорони праці суб’єкта господарювання.
6. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
7. Протокол та посвідчення про перевірку знань з законодавства України з охорони праці
(загальний курс з ОП) керівника суб’єкта господарювання, вказаного в Довідці з ЄДРПОУ.
8. Наказ «Про призначення особи відповідальної за організацію експлуатації ліфтів та/або
ескалаторів».
9. Посвідчення та протокол перевірки знань ПББЕЛ, (ПББЕЕ) особи, відповідальної за
організацію експлуатації ліфтів.
10. Наказ на призначення ліфтерів, (чергових біля ескалатора), їхні посвідчення та протоколи
перевірки знань ПББЕЛ, (ПББЕЕ), групи з електробезпеки не нижче II до 1000 В.
11. Договір на технічне обслуговування ліфтів, (ескалаторів) зі спеціалізованою організацією.
12. Засвідчена копія* Дозволу Держгірпромнагляду на право виконання спеціалізованою
організацією або суб’єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки (надається суб’єкту
господарювання обслуговуючою організацією).
13. Засвідчена копія* Наказу «Про призначення особи, відповідальної за організацію робіт по
технічному обслуговуванню та ремонту ліфтів, (ескалаторів)». Посвідчення та протоколи
перевірки знань ПББЕЛ, (ПББЕЕ), групи з електробезпеки не нижче IV до 1000 В (надається
суб’єкту господарювання обслуговуючою організацією).
14. Засвідчена копія* Наказу «Про призначення особи, відповідальної за справний стан ліфтів
та/або ескалаторів».
15. Засвідчена копія* Посвідчення та протоколів перевірки знань ПББЕЛ, (ПББЕЕ), з групи
електробезпеки не нижче III до 1000 В.
16. Посадові та інструкції з охорони праці відповідальних осіб.
17. Інструкція з монтажу ліфта (або її копія).
18. Інструкція з експлуатації ліфта (або її копія).

* Засвідчена копія повинна бути завірена основною печаткою підприємства, підписом
уповноваженої особи та написом «з оригіналом вірно».

