
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ
тА промисловоi БЕзпЕки укрАiни

дозвIл ль 91.13.30

lозволясться Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
<<Е;rектропiвденатом монтаж)>
6|002, м. XapKiB, вул.Мироносицька, 16
код платника податкiв згiдно з еЩРПОУ 2|242894
код виду дiяльностi згiдно з КВЕ! 45.31.0

вIIконувати роботи пiдвищеноТ небезпеки:
- ВИПРОбУВаННЯ електричного устатковання елекlричних станцiй та MeperK, технологiчного
елек,I аднання напр,/гою понад 1000 В (до 750 кВ включно):

I Iазва об'скry вt,tпriрювалtь r,a вrtпробуваrlь I-1азва i позначенtlя докуl!1ента, яклtй регламенlуе показнrlки Назва елементiв об'екry i
показнllкiв. якi вимiрюкlться або

l . Силовi TpaHcr|;opli.laToptr,
aBt or раttсl|lu;l\Iагопи l it мас.llялti

реактори з{lгальноI о IIризначення

2. Напi Br rровiдllиrtовi llсретворювачi

Прбви.па ,гехн iч Hoi експ.lrуагаuiТ ejleIil poycTal loBoK
сгtоживачiв (I'IT'EEC), Додаток l l'аблиця l

11равила технiчноТ сксttлуатаuii електроl.становок
споживачiв (ПТЕЕС), Додаток l l'аблиця 2

п.п.4; 5;6;8; 10

п,п. 2; З; 4; 5

".пl2.5J

3. Силовi l(он/]еIJсаl,ори Прави.ltа технiчноi експлуатацii елекгроустаlIовок
споживачiв (П'ГЕЕС), Додаток l Таблиця З

4. Акумуляторнi батареТ |Правила r,ехнiчноi експлуатацiТ елекrроусl,аLiовок
споживачiв (ПТЕЕС), Додатоtt l Таблиця 4

5. Силовi trабельнi лiнi'i'

6. KoHTaKTHi з'€лнанняI збiрних та
J (лн)вi1.1Lних шиlr прtlволiв i

них TDoclB

Правила технiчгtоТ еrtсплуzгацiТ clrcKTpoycTaIIoBoK

Правила техн i чноi ексrrлуатаrlii elreKTpoycтalloBoK
споживачiв (ПТЕЕС), Долаток 1 Таблиця 7

7. Iliдвiспi ,га ottoptli iзс1.1tятори

8. Уводи i прохiлrli iзоllятори

Прави.;lа технiчноТ експлуаr,ачiТ елсктроустаl.tовок
споживачiв (ПТЕЕС

п.п. 1; 2; 3

l Iравила технiчноi експлуатацiТ електроустановок
споживачiв (Пl'ЕЕС
IIравила r,ехнiчноi ексгlлуатачii елекtроустановок
спожива,tiв (ГГГЕЕС). flолlirок I l'аб-rиrtя l0

п.rr. l;2; 3

п.п. l;2.4;5;6;7;8; l09. Масля.лli ra е,ltектромагнiтнi
вI{миl(ачl

1 0. Г[овii ряl r i вип,itlка.ti

l l. Е"пегазовi вимикачi

Правила TexHi.tHcli eKcl lлуагацiТ елек,грtlус,гановоIt
споiкивачiв (tl'l-ЕЕС), ДOдаток l Таблиrtя 11

Правила технiчноi ексttлуаr,аuiТ елсктроус,галiовок
споrкивачiв (пт oJaloK l l-пб.rиця I2
Правила технiчлtоi експлуатацii е.,lеtсгроусl,аtlовOк
споживачiв (ПТЕЕС). Додагок l Таблиця 13

п.тr. 1; 2, З;4;5;6

п.lr. 1; 2, 3: 4: 5: 6;7:8:9: 12

гr.п. l;2. З;4;5

,rr. 1; 
', 

1, ?, 8

12. BaKyyMHi вирrикачi

l З. Вимикачi FIаваIIтажснllя 11равила TcxHi чнсi експлуатацiТ слск,гроустаllовоIt
стtоживачiв (ПТЕЕС), .Ilодагок l l-аблиця 14

lIравила технiчttоi сксrrлуатаuiТ елекr poyc,t,alioBoI(
споживачiв (ПТЕЕС). До,lзток l Таблиця l5

гl.п. 1; 2

п.tl. l,,2: 4: 6:7l 5. Роз'сднувач i, короткозамl.iкач t та

l6. Венr,и,,rьнi розрядI{иIiи та
вачl HaIl

Правила TexHi,lHoT ексгtлуаr ацiТ електроус,гаIIовок
споживачiв (П'гЕЕС). Додаток [ Таблиця lб

п.п. 1;2;4,5;6Правила технiчttоi ексttлуатацiТ слектрtlус,гановок
оlтоживачiв (IIТЕЕС). Додаток l 'Габлиця 17

Правила технiчtlоi експ;tl,атаIiiТ елск,гроус,гаltовок
сrlоживачiв (П'l'ЕЕС]), Додаток l 'Габзrиця l7

17. Сr,румообмсжувальtli cyxi реа п.п. 1;2



l 8. Вим iрювzulьнi траrrс(lорI,IтгOри Правила технiчноi експлуатацii еjlек,гроус,гаIlовок
споживачiв (ЛТЕЕС). Додаток l Таблиця 20

п.л. |;2; З: 4

1 9. Комtlllек,гrIi розпо,,tiльнi установки
BHyTpiluHboIo (КРУ,1 i зoBltittlltboI о
(КРУЗ) уста1lовлонIlя

Правила технiчrlоТ ексtlлуаr,аriiТ елек,гроустаноtsок
споживачiв (ПТЕЕС), ,Щода,гок l 'Iаблlлr.tя 2l

п.п. l; 2; 4; 5

20. Електролвигуни зм iнltого струму Правила технiчноi експлуатачiТ електроустановок
сложивачiв (ПТВЕС). Додаток l Табirиця 22

2l. Машинr.r постiйного cTpyivly Правила технiчноi експлуатацiТ електроуотановок
споживачiв (ПТЕЕС), Додаток l Таблиця 2З

п.п. 1; 2;4; 5

22, Заземлювалыri присr,роi Правила технiчноi ексlrлуатацiТ електроустаtlовок
споживачiв (ПТЕЕС). Додаток l Таблиця 25

23.ЕлектроустаrIовки, апараl,и.
вториннi кола та електроIIроводка на
напDyг\/ до 1000 В

Правила технiчноТ сксплуатацiТ слек,гроустановок
споживачiв (ПТЕЕС), Додаток l Таблиця 27

п.п. 1; 2; 3; 4

24. Синхроннi генераторtl,
компенсатор1.1 i колекторtli збулжувачi

I-Iорми виlIробуваIl}tя електрообла2цнанltя

СоУ-Н ЕЕ20.202:200'7

п.п. 5. l; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6

5.8; 5.9; 5,10; 5.12; 5.14; 5.34,1

5.35

на пiдставi заяви власника вiд 28.01.2013 вх. J\Ъ 760/0/2-|З, висновку
експертизи ДП <Схiдrrий ЕТЦ) вiд 21.01.201З JФ 63.2-0i.1-01-0073.13

за умови додерж(ання вимог законодавства з питань охорони IIрацi та
промисловоi безпеки.

Щозвiл дiс з 31.01.2013 р. до 31.01.2018 р.

Перrrrий заётупник
Голови Щержгiр{rромнагл В.А.Шайтан

31 сiчня 2013 року

CTpgK дiТ дозволу продовжено до 3 / {r"frl{b 2аlh.да пiдставi
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