
ЛIЦЕt Iз Iя

ДЕP){иBHA APXITЕкTУPIIO.ЫЦIBЕЛЬIIA IIIсПЕкIЦЯ yкPAiтIи

luraпpиЙняття pirпення Ta rroМеp 16 тpaвня 2018 p. Nb 28.Л
нaкaзy пpo BиДaЧy ЛiцензiТ

Госпoдаpськa дiяльнiсть з бyдiвницTBa oбlектiвo щo зa кЛaсoм нaслiдкiв
(вiдпoвiдaльнoстi) нaленсaть Дo oб'сктiв з сepeДнiми тa зHaчIIиMи

нaслiдкaми
(зa пеpелiкoм виДiв poбiт згiДнo з додaткoм)

Toвapиствo з oбмe}кеHolo вiДпoвiДaльнiстlо
'' ЕЛЕкTPoПIBДЕIIATOMMOIITA}I{''

Кoд згiднo з epПoУ юpидиvнoТ oсoби,
pеесщauiйний нoмеp ПЛatникa пo.цaгкiв лiцензirгa -

фiзиннoТ oсoби - пiлпpисмшя aбo сеpiя, tlоMеp Ta
Дыra виДaчi пaсПopTa фiзиlнoТ oсoби - пiДпpиемця,
Якa чеpeЗ свoТ pелiгiЙнi пepекoнaння вiдмoвилaся
вiл пpийняття pеестpаuiйнoгo rroМepa oблiкoвoТ
кapтки пЛaTникa пoдaгкiв, пoвiдoмилa Пpo це
вiдпoвiдний кoнтpoЛIolочий opгaн тa мa€ вiдмiткy в
пaспоpтi

Miсцезнaхoд?кeннЯ юpиДич нoТ o сoби
aбo мiсце пpo)IшBaнIiя
фiзиннoi oсoби _ пiлпpисмЦя
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Пoчaгoк дiТ лiцензiТ

Дыraвидaчi

PeестpaцiйниЙ зaг.иc

Пeрший застyпIrик
Гoлoви

1 стop.

з 16 тpaвня 2018 p.
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Toвapucmвo з odмelкeнoю вidпoвidaльнicmю
" Ел EКт Po п l BДEH Атo M M o HтЮК "

flodamoк do лiцeнзiT,
в u da н oT flepхсapx6уd i нcпe кцi e ю
нaкaз Ng28'Л вid 16 mpaвIlя 2018 p.

ПEPЕлlК Bl4дlB PoБlт
B П P o BA Д)KE H H я гo c п oдA P c ь К oi t l я л ь H o cт l 3 Б УДl B H 14 цт BА o Б' l Kт I B,
щo зA КIIАcoM HAcлltКlB (BIдпoBltNIьHocтц HАI\DкAть to oБ'eКтB

13 cЕPEДнlM|4 тA 3i{AчНИM'1HAcлltКAI'tl|4 (cc2' cc})

Кoд Bид poбiт

1'00.00 БУtlBEльHl тA IooHтA}lнl PoБoт'| lАгAIIьHoгo ПPИ3HAЧEHHЯ:
1'01 '00 Улaшmувaння ocнoв ma фунОaмeнmiв збipнuх ma мoнoлimнuх
1'04'00 3вedeнняMemaлeвuхкoнcmpукцiЙ
1.05.00 3вedeння збipнuх бemoннuх ma зaлiзoбemoннuх кoнcmpукцiЙ
1.12.00 Мoнmaх<meхнoлoeiчнoеoуcmamкувaння
1'13'00 Buкoнaння I|уcl|oнaлaеodх<увaльнuхpo6im:
1'13'01 eлeкmpomexнiннuх пpucmpoi.в
1 '1З'02 aвmoMamuзoвaнuх cucmeM ynpaвлiння
2.00.00 БУtlBHицтBo oБ'eКтIB IюIЕHEPHo|. tнopдcтpуктуpи:
2.01.00 Moнmaж внуmpiutнix iюкeнepнux мepФк' cucmeм, пpuлadiв i зaco6iв вuмipювaння,

iнtuoеo o6лadнaння:
2.01.06 Елeкmpoпocmaчaнняieлeкmpoocвimлeння
2,01 '07 3acoбiв aвmoMamulaцir i кoнmpoльнo-вuмipювaльнuх npuлaОiв, 3в'я3ку, cuенaлiзaцii,

padio, meлeбaнeння, iнфopмaцiЙнuх MepФк
2,02.00 Moнmaж зoвнiцtнix iнясeнepнux мepФlс cucmenn, пpuлadiв i зaco6iв вuмipювaння,

iнщoеo o6лadнaння:
2.02.05 Елeкmpoпocmaчaння ieлeкmpoocвimлeння
2,02'06 3в'язку,cuенaлiзaцii',padio,meлeбaueння,iнфopмaцiйнuхMepФК
2.0З,00 Moнmaх< iнх<eнepнuх спopуО
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