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ДЕРЖПРАЦІ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(найменування територіального органу (в разі видачі дозволу таким органом)

ДОЗВІЛ
№3341932
Дозволяється
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНО-______
ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ «УКРАЇНА-РЕСТАВРАЦІЯ», 04071, м. Київ, провулок
Ярославський, буд.7/9, код згідно з СДРПОУ: 35962266,_________________________
(повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРГІОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи — підприємця, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце
проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків(у разі поіребн — відокремлений підрозділ, який виконуватиме роботи підвищеної небезпеки або експлуатуватиме
(застосовуватиме) машинч, механізми, устатковаиня підвищеної небезпеки)

виконувати:
1■зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
2. газополум‘яні роботи,_____________________________________________________
Місце їх виконання: роботи виконуються на об’єктах замовника,
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, у разі потреби місце їх виконання)
(найменування машин, механізмів, устаткования підвищеної небезпеки, їх тип або марка (за наявності), дата виготовлення, країна походження, у разі потреби місце їх експлуатації (застосування)

на підставі заяви власника від 11.02.2019р. № 4301/5/19, висновку експертизи
ТОВ «ЕТЦ «БЕЗПЕКА ПРАЦІ» № 16Л0Л 8-02-04-19 від 08.02.2019р.,_____________
(найменування документів із зазначенням їх реєстраційних даних у дозвільному органі)

за умови додержання вимог законодавства _ з питань охорони пращ та
промислової безпеки
Дозвіл діє з 13 лютого 2019 р. до
С.М. Стахівський

Заступник начальника
(найменування посади керівника органу, що видав дозвіл)

(ініціали та прізвище)

13 лютого 2019 р.
р. на підставі

Строк дії дозволу продовжено до
(найменування документа)

(найменування посади керівника органу, що видав дозвіл)

(підпис)

м.п.

(ініціали та прізвище)

20_р.
Примітки;

1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду па обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковаиня підвищеної
небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

