
лIцЕнзIя
ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО_БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦlЯ УКРАiНИ

,Щата прийrrяття рiшення таномернак.}зупровидачулiцецзii 17 грудня2Ot9 р, J{b 72,л

Господарська дiя.пьнiсть з будiвництва об'ектiв, що за класом наслiдкiв
(ВiДПОВiДаЛЬностi) llалежать до об'ектiв з середнiми та значними

наслiдками
(за перелiком влrдiв робiт згiдно з додатком)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
" ЕлЕктропIвдЕнмонтдж,,

код згiдно з е,щрпоу юридtлчноi особи,
реестрацiйний номер шIатника податкiв лiцензiата *
фiзичноТ особи - пiдприемця або серiя, IIомер та дата
видачi паспорта фiзичноТ особrr - пiдприемця, яка
через своi релiгiйнi переконап}ш вiдпtовилася вiд
прийttяття реестрацiйного номера облiковот картки
ппатника податкiв, повiдомшtа про це вiдповiдний
контроJIюючий орган та мае вiдмiтку в паспортi

мiсцезнаходжен}ш юридичноi особи
або мiсце проживаннrI

фiзи.tноi особи - пiдприемця

30289170

Наявнiсть додатка tla

Початок дiТ лiцеIrзiТ

,Щата видачi
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бtl24, XapKiBcbкa обл.,
м. XapKiB, вул. КАШТАНОВА,
будинок 1б

1 стор.

з 17 грудня 2019 р.
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ФлВ.о. Голови олександр Строкдч



То в ар uсmво з о бмемсеною Bid пов ilалtьнiсmю
, | Ел Е ктр о п I вд Е нмо н тАж "

Доlаmок do лiцензit, BulaHot
.Щ ер ж архбу l i н с п е кцi е ю,
наказ JYs 72-Л Bid 17 zруdня 2019 р,
(без лiцензit неdiйснuй)

ПЕРЕЛIК ВИДIВ РОБIТ
Iз провлджЕння господлрсъкоi дшлъносTI з БудIвництвл оБ,€ктIв,
ЩО ЗЛ ЮIЛСОМ НЛСJIIДКIВ (ВIДПОВIДАJIЪНОСТI) НД]IЕЖЛТЪ ДО ОБ,€КТIВ

Iз сЕрЕднIми тл зIIлчними нлаIIдклми (сс2, сс3)

Код Вид робiт Кл.ас.
наслцкlв

1.00.00 БудIвЕпънI тл монтюкнI роБоти злгАJIъного
ПРИ3НАЧЕННЯ:

1.01.00 - Улашmування основ mа фунdал,tенmiв збiрнtм mа монолimнlм СС2, СС3
],04.00 - Звеdення меmалевuх консmрукцiй СС2, СС3
1.05.00 - Звеdення збiрнtм беmоннtм mа залiзобеmоннлм консmрукцiй СС2, СС3
],06.00 - Звеdення монолimнtм беmоннtм, залiзобеmоннuх mа армоцеменmнlм

консmрукцiй СС2, СС3
1,13.00 - Вuконання пусконалаzоdэlсувалtьнtм робim: СС2, СС3
].]3.01 -елекmроmехнiчнtм прuсmроtв СС2, СС3
1.13.02 -авmомаmuзованlм сuсmем управлiння СС2, СС3
1,13.04 -пidйомно-mранспорmно?о усmаmкування СС2, СС3
2.00.00 БудIвництво оБ,ектIв IHжEHEPH0r IнФрлструктури:
2,01,00 - Монmаuс Btympiraшix iHuceHepшuxMepeJtc, сuсmем, прuлаdiв i

з асо б iB в tuvtip ю в ання, iHtaozo о бл ad н ання :
2.01.0б - Елекmропосmачання i елекmроосвimлення СС2, СС3
2.0 1.07 - Засобiв авmомаmuзацit i конmрольно-вuмiрювалtьнtлс прuлаDiв,

зв'жку, сuzналiзацii, раdiо, mелебачення, iнформацiйнtм мерФю СС2, СС3
2.02.00 - Монmахс зовнitцнiх iнlrcенернuх Mepextc, сuсmем, пршлаdiв i

засобiв в uмiрювання, iHutozo облаdнання :

2.02.05 - Елекmропосmачанлtя i елекmроосвimлення СС2, СС3
2.02.0б - Зв'язку, сuzналiзацit, padio, mелебачення, iнформацiйнtlх мерФtс СС2, СС3
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В.о. Головч ttiqt |ЦМP+Жj- Олексанdр СТРОКАЧ


