ДЕРЖПРАЦ1
УПРАВЛ1ННЯ ДЕРЖПРАЦ1 У МИКО Л AIB СЬК1Й ОБЛАСТ1
ДОЗВ1Л
№ 44Л8.48
Дозволяеться: Товариству з обмеженою вщповщальшстю
«СМП «АТЛАНТ»
мгсце державног реестрацп: 54020, Миколатська область, м. МиколаУв,
вул. Мала Морська, буд. 108, офк 605
код плотника податюв зг\дно з СДРПОУ: 41706703
код виду dinjibHOcmi зглдпо з КВЕД: 33.12
адреса розташування устатковання: експлуатащя устатковання пвдвищено!
небезпеки виконуеться на об’ектах замовнишв
експлуатувати машини, мехашзми, устатковання шдвищеноУ небезпеки (при
ремонт! i техшчному обслуговуванш машин i устатковання промислового
призначення), а саме:
1.Експлуатащя посудин, що працюють гид тиском понад 0,05МПа, а саме:
- балони з киснем - 1 од.,
- балони з пропан-бутаном - 1 од.,
на пщстав! заяви вщ 06.02.2018 року №129/Д-14/05-18, висновку експертизи
Приватного акционерного товариства "Миколашський експертно-техн1чний центр" в!д
01.02.2018 року №48/1.02.2.01.023.18
за умови додержання вимог законодавства з питань охорони пращ та
промисловоУ безпеки

Дозвш д1е з 09.02.2018 р. до 09.02.2023 р.
Перший заступник начальника
Управлшня Держпращ
у Миколашеькш облает!

Я.О.Скуратовська

09.02.2018 р.

20___р. на шдстав1

Строк да дозволу продовжен до _

(найменування документа)
KepiBHHK (заступник кер1вника)
органу, що видав дозвш
_
(шдпис)

(1шц1али та пр!звище)
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ДЕРЖПРАЦ1
УПРАВЛ1ННЯ ДЕРЖПРАЦ1 У МИКОЛА1ВСЬК1Й ОБЛАСТ1
ДОЗВ1Л
№ 45Л8.48
Дозволяеться: Товариству з обмеженою вщповщальшстю
«СМП «АТЛАНТ»
Mic-це державног реестраци: 54020, МиколаУвська область, м. МиколаУв,
вул. Мала Морська, буд. 108, офш 605
код плотника под amide 32 idno з СДРПОУ: 41706703
код виду dinnbHOcmi зггдно з КВЕД: ЗЗЛ2
адреса виробництва: роботи виконуються на об’ектах замовникав
виконувати роботи шдвищеноУ небезпеки (при ремонт! i техшчному обслуговуванш
машин i устатковання промислового призначення), а саме:
1.Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт (!з застосуванням зварювання), техшчне
обслуговування машин, мехашзм1в, устатковання шдвищено! небезпеки, а саме:
-вантажощцшмальних крашв i машин, а саме:
-мостових електричних крашв вантажошдшмальшстю до 600т;
-козлових крашв вантажошдшмальшстю до 400т;
-баштових кран1в вантажошдшмальшстю до 25т;
-гусеничних крашв вантажошдшмальшстю до 80т;
-стршових самохщних кран1в вантажопщ!ймальн!стю до 120т;
-консольних крашв, кран-балок, тельфер1в, тал1в вантажоп1д1ймальн1стю до 30т;
-портальних крашв вантажошдшмальшстю до 120т;
2.3бершання балошв i3 стисненим, зрщженим газом, а саме:
-пропан-бутан - 1од., кисень - 1од.
3. Роботи в колодязях, траншеях, бункерах, замкнутому простор! (емностях, боксах).
4. Роботи верхолазш, що виконуються на висот! 5 метр1в i бшьше над поверхнею грунту, з
перекриття або робочого настилу (xpiM po6iT в безоп!рному простор!), та роботи, що
виконуються за допомогою шдйомних i п!дв!сних колисок, мехашчних пщ!ймач!в та
буд!вельних п!дйомник!в.
5.3ведення, монтаж i демонтаж будинк!в, споруд, змщнення '!х авар!йних частин.
б.Зварювальш, газополум’ян! роботи, а саме:
-ручне дугове зварювання, що потребуе атестаци зварювальниюв зг!дно НПАОП
0.00-1.16-96;
-газове р1зання метал1в,
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