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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Львівській області

Д О З В І Л
№ 147.14.46

Дозволяється
Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕОС РЕЛІЗ»
(повне найменування юридичної особи)

79035, м. Львів, вул. Зелена, 238
(місце державної реєстрації)

19337475
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ)

41.20
(код виду діяльності згідно з КВЕД)

Виконувати
•

монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування,
реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт;
- електричне устатковання електричних станцій та мереж,технологічне
електрообладнання напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно);
- парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;
зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом
(кисень, пропан-бутан);
роботи в діючих електроустановках напругогю понад 1000 В (до 10 кВ
включно) та в зонах дії струму високої частоти;
роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій;
роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
грунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та
будівельних підйомників;
зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
зварювальні, газополум’яні роботи.

•
•
•
•
•

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, у разі потреби — місце їх виконання)
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на підставі
заяви від 28.02.2014 року вх. № 1383/03-06, висновку експертизи
ДП "Західний експертно-технічний центр Держпрпромнагляду України"
від 21.02.2014 р. № 46.04.10.812.14/931
(найменування документів із зазначенням їх реєстраційних даних у дозвільному оріані)

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.

Дозвіл діє з 28 лютого 2014 р. до 28 лютого 2019 р.

Начальник територіал
управління

28 лютого 2014 р.

Строк дії дозволу продовжено до

20_р. на підставі

(найменування документа)

Керівник (заступник керівника)
органу, що видав дозвіл

(підпис)

мп

(ініціали та прізвище)

