ЛІЦЕНЗІЯ
ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
09 серпня 2016 р. № 29-Л

Дата прийняття рішення та номер
наказу про видачу ліцензії

Господарська діяльність з будівництва об'єктів
IV і V категорії складності
(за переліком видів робіт згідно з додатком)
Товариство з обмеженою відповідальністю
"БК "УКРБУДМОНТАЖ"

Код
згідно
з
ЄД РП ОУ
юридичної
особи,
реєстраційний номер платника податків ліцензіата
- фізичної особи - підприємця або серія, номер та
дата видачі паспорта фізичної особи - підприємця,
яка через свої релігійні переконання відмовилася
від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків, повідомила про це
відповідний контролюючий орган та має відмітку в
паспорті

34482827

М ісцезнаходження ю ридичної особи
або місце проживання
фізичної особи - підприємця

03148, м. Київ, вул. Картвелішвілі, 7/2

Наявність додатка на

1 стор.

Строк д ії ліцензії

3

09 серпня 2016 р.
по 09 серпня 2021 р.

Дата видачі

Реєстраційний запис

Перший заступник
Голови

В.В. Філончук

Товариство з обмеженою відповідальністю
"БК "УКРБУДМОНТАЖ"

Д одат ок до ліцензії, виданої
Держ архбудінспекцією,
наказ № 29-Л від 09 серпня 2016 р.
(без ліцензії недійсний)
Реєстраційний запис Д Д р / З С £ О ¥ 6?О

ПЕРЕЛІК ВИДІВ РОБІТ
ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ
I V і VКАТЕГОРІЙ СКЛАДНОСТІ

1.00.00

1.01.00
1.04.00
1.05.00
1.06.00
2.00.00
2.01.00

2.01.01
2.01.02
2.01.03
2.01.05

Категорія
складності

Вид робіт

Код

БУДІВЕЛЬНІ ТА М ОНТАЖ НІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ:
- Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних
- Зведення металевих конструкцій
- Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
- Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних
конструкцій
БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ІНЖ ЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:
- Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і
засобів вимірювання, іншого обладнання:
- Водопостачання та водовідведення
- Опалення
- Вентиляції і кондиціювання повітря
- Технологічних трубопроводів

Перший заступник

IV і V
IV і V
IV і V
IV і V

IV і
IV і
IV і
IV і

V
V
V
V

В.В. Філончук

