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нaкaзy пpo BиДaЧyЛiцензiТ

Госпoдаpськa дiяльнiсть з бyдiвницTBa oбlектiвo щo зa кЛaсoм нaслiдкiв
(вiдпoвiдaльнoстi) нaленсaть Дo oб'сктiв з сepeДнiми тa зHaчIIиMи
нaслiдкaми
(зa пеpелiкoм виДiв poбiт згiДнoз додaткoм)
Toвapиствo з oбмe}кеHoloвiДпoвiДaльнiстlо

'' ЕЛЕкTPoПIBДЕIIATOMMOIITA}I{''

Кoд згiднo з epПoУ
юpидиvнoТ oсoби,
pеесщauiйний нoмеp ПЛatникaпo.цaгкiвлiцензirгa фiзиннoТoсoби - пiлпpисмшя aбo сеpiя, tlоMеp Ta
ДыraвиДaчiпaсПopTaфiзиlнoТ oсoби - пiДпpиемця,
Якa чеpeЗ свoТ pелiгiЙнi пepекoнaннявiдмoвилaся
вiл пpийняття pеестpаuiйнoгo rroМepa oблiкoвoТ
кapтки пЛaTникa пoдaгкiв, пoвiдoмилa Пpo це
вiдпoвiдний кoнтpoЛIolочийopгaн тa мa€ вiдмiткy в
пaспоpтi

21242894

Miсцезнaхoд?кeннЯ
юpиДичнoТo сoби
aбo мiсце пpo)IшBaнIiя
фiзиннoioсoби _ пiлпpисмЦя

61002'Хapкiвськa oбЛ.'м. Хapкiв,
ByЛ.MиPoHoсиIlК{
бyлинoк 16

Haявнiсть .цoдtrгKaнa

1 стop.

ПoчaгoкдiТлiцензiТ

з 16 тpaвня 2018p.
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B.B. Фiлotlчyк

Toвapucmвo з odмelкeнoю вidпoвidaльнicmю
"Ел EКт Po п l BДEH Атo M M o HтЮК "

flodamoк do лiцeнзiT,
в udaнoTflepхсapx6уd i нcпe кцi eю
нaкaз Ng28'Л вid 16 mpaвIlя 2018p.
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ПEPЕлlК Bl4дlB PoБlт
B ПP o BAД)KEHHя гo c п oдA P c ь Кoi t lя л ь Ho cт l 3 Б УДlBH14цт BА o Б' l KтIB,
щo зA КIIАcoM HAcлltКlB (BIдпoBltNIьHocтц HАI\DкAть to oБ'eКтB
13cЕPEДнlM|4 тA 3i{AчНИM'1HAcлltКAI'tl|4(cc2' cc})

Кoд
1'00.00
1'01'00
1'04'00
1.05.00
1.12.00
1'13'00
1'13'01
1'1З'02
2.00.00
2.01.00
2.01.06
2,01'07
2,02.00
2.02.05
2,02'06
2.0З,00

Bид poбiт
БУtlBEльHl тA IooHтA}lнl PoБoт'| lАгAIIьHoгo ПPИ3HAЧEHHЯ:
Улaшmувaнняocнoв ma фунОaмeнmiвзбipнuхma мoнoлimнuх
3вedeнняMemaлeвuхкoнcmpукцiЙ
3вedeннязбipнuхбemoннuхma зaлiзoбemoннuхкoнcmpукцiЙ
Мoнmaх<meхнoлoeiчнoеoуcmamкувaння
Buкoнaння I|уcl|oнaлaеodх<увaльнuхpo6im:
eлeкmpomexнiннuх
пpucmpoi.в
aвmoMamuзoвaнuх
cucmeMynpaвлiння
БУtlBHицтBo oБ'eКтIB IюIЕHEPHo|. tнopдcтpуктуpи:
Moнmaж внуmpiutнix iюкeнepнux мepФк' cucmeм, пpuлadiв i зaco6iв вuмipювaння,
iнtuoеo o6лadнaння:
Елeкmpoпocmaчaнняieлeкmpoocвimлeння
3acoбiв aвmoMamulaцiri кoнmpoльнo-вuмipювaльнuх
npuлaОiв,3в'я3ку,cuенaлiзaцii,
padio, meлeбaнeння,iнфopмaцiЙнuхMepФк
Moнmaж зoвнiцtнix iнясeнepнuxмepФlс cucmenn,пpuлadiв i зaco6iв вuмipювaння,
iнщoеo o6лadнaння:
Елeкmpoпocmaчaння
ieлeкmpoocвimлeння
3в'язку,cuенaлiзaцii',padio,meлeбaueння,iнфopмaцiйнuхMepФК
Moнmaх<iнх<eнepнuх
спopуО

Клaс
нaслiдкiв
CC2,CC1

cc2,cc?

CC2,CC?
сC2'Cc3

CC2,CC1
CC2,CC3

cc2,cc3
cc2,cc1

cc2,cc?
CC2,CC3
CC2,CC1
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П epш uЙ зacmуnнuк Гoлoвu

B.B. Фiлoннук

