Ё`t,Ё
л1цЕнз1я
дЕржАвнА Арх1тЕктурно-Буд1вЕльнА 1нспЕкц1я укрА.Iни
29червня 2017 р. Ng 27-Л

дата прийняття рiшеніiя та номер
наказу про видачу jіiцен3i.і.

Господарська дiяльнiсть з будiвнищтва об'скп`iв, що за класом наслiдкiв
(вiдповiдаjlьностi) належать до об'сктiв з середнiми та значними

наслiдками

(за псреjliком видiв робiт згiдI+о з додатком)

ТоваристЕю з обмеженою вiдповiдальнiстю

"кЕруючА компАн1я
"дунА€вЕцький ливАрно-мЕхАн1чний зАвод"
Код

згiдно

з

€дРПОУ

юридично.і.

особи,

З8760006

реестрацiйний номер платника податкiв лiцензiата
-фiзично.і. особи -пiдпри€мця або серiя, номер та

дата видачi паспорта фiзично.і. особи -пiдприсмця,
яка через сво.і. релiгiйнi переконання вiдмовиjіася

вiд прийня" ресстрацiйного [1омера облiково.і.
картки платника податкiв, повiдомила про це
вiдповiдний контролюючий орган та мас вiдмiтку в
nacnoph

М iсLіезнаходження юридично.і. особи
або мiсце проживання

03680, м.Ки.і.в,
ВУJ1. СiМ"l' СОСL[iНИХ, З

фiЗИ[|НО.|. ОСОбИ -ПiдПРИСМЦЯ

Наявііiсть додатка на

1 стор.

Початокдi.I.jіiцензi.і.

3 29 червм 2017 р.

дата видачj

яр dшфш ю,йф.
Ю/ 30 2> #9 0 3

Ре€страцiйний запис

Перший застуг[ник

Голови

В.В. Фijіончук

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"к1;руючА компАн1я пдунА€вЕцьки й
ливАрно-мЕхАн1чний зАвод"

додаток дt] лiцеIIзi.(, вuданtі.Г
держаlнхбуthiнсIіекцiсю,
11акіі'і № 27-Л вii) 29 черв11я 2017 |і.

t%:%ре:';:I:,','%:,:::%'и3р3#gG22J

пЕрЕл1к вид1в роБ1т
13 ПРОВАдЖЕННЯ ГОСПОдАРСЬКО1 д1ЯЛЬНОСТ1 З БУдIВНИЦТВА ОР_'€_:_Т1В,

що зА клАсом нАсл1дк1в (в1дпов1дАльност1) нАлЕжАть до оБ'€кт1в
1З СЕРЕдН1МИ НАСЛ1дКАМИ (СС2)

клас
наслhкiв

вид робiт

код
1.00.00

БУд1ВЕЛЬНI ТА МОНТАЖН1 РОБОТИ ЗАГАЛЫ1ОГО

признАчЕння:
I.01.0()

сс2
сс2

-Уі.аштування основ та фунда.ментiв збiрIіих ти моно:іiтнuх

1.04 ()0

-Зведення металевих кі>ііструкцiй

1.05.00

-Зведеііня збiрних бетонних та за!іi3t>бетонних конструкцiй

1.06.00

-Зведення монолiтних бетонних, за!іiзобетонних та арлюцемеіIтліих
конструг:цiй

1.07.00
1.08.00

-Зведення кам 'яіtих та армокам 'я+іих конструкцiй
-Зведення дерев'яних конструкцiй

1.12.00
1.13.00

-МонтаэIс технологiчного устаткування
-Виконання пусконалагоджувсиіьних робiт:

1.13.01

-електротехнiчних прuстроiв

J.13.02 -автоматизованих систем управлiння
1.13`09 -водопостачання та водовiдведення
2.00.00 БУдIВНИЦТВО ОБ'€КТIВ IНЖЕНЕРНОI IНФРАСТРУКТУFИ:

2.01.()()

с`('2

сс2
сс2
сс2
сс2
сс2
сс2
сс2
сс2

-Монтаж внутрiшнiх iнженернuхмереж, сuстем, прuладiв i

засобiв вulvliііюваіulя, ilішого обладIіані1я :
2`01.01

~ Водtjпtістuчання та вtіі)овiдведення

2.01.03

-Вентиляцil i кt>ндиціловuння повiтря

2.0J.06

-Електропостачаніія i етектроосвiтлення

2.03.00

-Монтаж iнжеI{ернuх сIюруд

Перший заступник Голови

с`с'2

сс2
сс2
сс`2

***

В.В. ФiЛОIIЧУК

