
дЕр}кАвнА слу}кБА укрАiни з питАнь прАцI
уп рАвлIння дЕр}ItпрлцI в IвАно-ФрАнкrвсьrсrй оБлАстI

дозвIл
лъ 78.22.26

товАриству з оБмЕlквною вIдповIдАлънIстю
(HOBITI{I ЕНЕРГЕТиLIНI ПРоГРАМИ)

]6494, Iваllо-Франкiвська обл., м. lвано-Франrсiвськ, с. N4икитинцi, вул. Юностi,
бул.62Б
код п;laтника податкiв згiлно СДРПОУ З462З220
виI(оIlуваl,и:

- Вrlпllобування, MaLIJиI],

cil\,le.
- Устатковання напругою

механiзмiв, устатковання пiдвиrценоТ небезпеки, а

понад 1000В, а саме:

ГIере:riк випробувань
е. tекr,рообладнання,
ai t араr,гiв та засобiв захI.1сl,у"

, tlttttntlбOBlK)Tbcrl

,l 2

ll
(' t t .lt orri Tnal l cdlclt,livt атори.
ав тOтранс(lорматорlи

]tiпровlлниковl пq

i l5 | Ja lcrt ItoBaJIblli rl1llrcтpoi

lrj l скгDочстаI,Iовки. аIlара],и,
в,гопиtt1-1i кола. ноDми
виппобчвання якI,1х не наведенi в
,габ:tltцях \ -26 долатка 1

'r. l)tlj't,.,ltli,tзa,ti. к()ро,|,к()зLlьtиt<tl.ti tii НЕС /lо:rа,гок l.
l'ltrI(l)CNIЛk)BXLli,l l-

Lo_Ш@
П. _ Ш,!,дГП]?Ъ*П;Пзш rrо р "[В. 

_--'-Гilr..nirГia 
c,.lrc ктlюiагI fiТГ

IIopMативний локумент з t]означенням пуllкту
HopN{, Iцо реглаN4ентують проведення
випробувань

lЕС Дода,гоrt иця l0. rt,1, п.4

,ола,гоl( l. Таб"гIиця

1-1-IЕEc ,()дit,l,оt( 1. l-аб.lIиця
IITEEC Додаток l. Таб"гlrlцяl 21, п,1.

павI,1ла техн i чнот експлчатtrцiт
електроустановок сп oN(pIBaLIiB ( П'ГЕЕС),
ПТЕЕС Додаток l, Таблиuя l, гI.2, п.3, п.4, п.5,
п.6. п.7, п.14, п.15

лищя2, tl,1, п.2
ода-гок l. Таблиця 2, п,7, п.2, п.З, п,4,

ПТЕЕС Додаток l, Тl иця 5, п,2, п.
Пl'ЕЕС Додатоlс 1 . Таблиця 7, л,2, л.

лиця 8, п.1
аблиця 9, п,1

llTEEC Додаток 1. Таблиця 22,п,|,п,
ЕЕС Додаток l.'Габлиttя 2З п.\,п.2,п.

ПТЕЕС Додаток l. Таблиця 25, п.1, п.
п.5. п.6, п.7. п.8
п,гЕЕ одаток 1,

[,lalr
коIlденсатор]4

L]Oc.lb}ll jIllll
.-i---

(lll'I'cll(TF{l З СДнtill}Ir1
1

-----
tl]\l l



на пiдставi заяви власника вiд2З.03.2022р. JФ l166, висновку експертизи ТОВ СП
<<'Говарlлство технiчного нагляду ДIЕКС)) вiд 31.01 .2022р. j\Ъ З2З49901-01.2-10-
005 5.22

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони прачi та
промисловоi безпеки пiд час виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки таlабо
експ.llуатачii (застосування) машин., механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ
небезпеки, зазначених у цьому дозuоjri

7Щсl,звi.r дiс: l 24.03.2022 року до 24,g3,,20уr
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lla lliдcTaBi

20-р.

[l tt.tat.п ьн 1,1 к Упра влi ння
(заст"i, lt н }l lt начальника

(ltайменуваttня локумеltта)

Управлiн"о) 
,o,un,,.,

N4п

" =- 

( il' 
''' l 

):<'

Ёъ\ чц /ýW


