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Державна служба гірничого нагляду та
промислової безпеки України
Територіальне управління Держгірпромнагляду
у Вінницькій області

ДОЗВІЛ
№ 116. 13.05 - 45.33.1
Дозволяється товариству з обмеженою відповідальністю
«АКВА-ЛЮКС, Вінниця»

Місце державної реєстрації: м. Вінниця, вул. В.Порика,7

ЄДРПОУ (ідентифікаційний код) 32593451
КВЕД 45.33.1

експлуатувати устатковання підвищеної небезпеки

1.

Устатковання підвищеної небезпеки:
посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (п. 17 Додатку З
до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011
р. №1107):
- балони кисневі - 2од.;
- балон з пропан-бутаном - Іод.
на підставі:
- заяви власника від 30.04.2013р. №52-02.61
- позитивного висновку експертизи ДП «Вінницький експертнотехнічний центр Держгіргіромнагляду України» від 29.04.2013р.
№ 05.04.02 - 0174.13

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Дозвіл діє з 6 травня 2013 р. до 5 травня 2018 р.

А.Д. Коваль

Строк дії дозволу продовжено до «____ »

20

р. на підставі

(найменування документа)

(керівник (заступник керівника)органу, що видав дозвіл

(ініціали та прізвище)

(підпис)

м.п.

Державна служба гірничого нагляду та
промислової безпеки України
Територіальне управління Держгірпромнагляду
у Вінницькій області

ДОЗВІЛ
№ 115. 13.05 - 45.33.1
Дозволяється товариству з обмеженою відповідальністю
«АКВА-ЛЮКС, Вінниця»

Місце державної реєстрації: м. Вінниця, вул. В.Порика,7

ЄДРПОУ (ідентифікаційний код) 32593451
КВЕД 45.33.1

виконувати роботи підвищеної небезпеки або

1.

2.
3.
4.

Роботи підвищеної небезпеки:
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування,
реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
- технологічного устатковання, лінійних частин та їх елементів систем
газопостачання природним газом суб'єктів господарювання та
населених пунктів, а також газовикористовуючого обладнання
потужністю
понад
100кВт;
парових
і
водогрійних
котлів
теплопродуктивністю понад ОДМВт; посудин, що працюють під
тиском понад 0,05МПа; трубопроводів пари та гарячої води з робочим
тиском понад 0,05МПа і температурою води вище 110°С, які
підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду
(п. 2 Додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та 4на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого
постановою КМУ від 26.10.2011 р. №1107);
газонебезпечні роботи (п. 6 Додатку 2 до Порядку);
зварювальні, газополум'яні роботи (п.23 Додатку 2 до Порядку);
роботи в замкнутому просторі (п.15 Додатку 2 до Порядку).
на підставі:
- заяви власника від 30.04.2013р. №52-01.82
- позитивного висновку експертизи ДП «Вінницький експертнотехнічний центр Держгірпромнагляду України» від 29.04.2013р.
№ 05.04.02 - 0173.13

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Дозвіл діє з 6 травня 2013 г>. до 5 травня 2018 р.

А.Д. Коваль

Строк дії дозволу продовжено до «

.»

20

р. на підставі

(найменування документа)

(керівник (заступник керівника)органу, що видав дозвіл

(підпис)

(ініціали та прізвище)

м.п.

і

