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ДЕРЖАВНА АРХИЕКТУРНО-БЭДГОЕЛЬНА 1НСПЕКЦ1Я УКРА1НИ

Дата прийняття рш ення та номер 22 серпня 2018 р. №  49-Л
наказу про видачу лщензп

Господарська д1яльшсть з буд1вництва об'екНв, що за класом наслщкав 
(вщповщальносН) належать до об'екНв з середшми та значними

наслщками
(за перелжом вид1в робгг згщно з додатком)

Товариство з обмеженою вщповщальшстю 
"С1ГМ А А В К "

Код зпдно з еДРПОУ юридичноУ особи, 40691906
реестрацшний номер плагника податюв niuemiara -
ф1зичноУ особи -  шдприемця або cepia, номер та
дата в и дач i паспорта ф1зичноТ особи -  шдприемця,
яка через своТ релiriйнi переконання вщмовилася
вщ прийняття реестрацшного номера облжовоУ
картки платника податюв, повщомила про це
вщповщний контролюючий орган та мае вщмггку в
паспорт!

М iсцезнаходження юридичноТ особи 
або Micue проживания 
ф1зичноУ особи -  шдприемця

Наявшсть додатка на 

Початок flii- лщензи

69014, Запор1зька обл., 
м. Запор1жжя,
вул. МИКОЛИ КРАСНОВА, 
будинок 10

1 стор.

з 22 серпня 2018 р.

Дата в и дач i

Реестрацшний запис

Перший заступник 
Голови В.В . Фшончук



Товариство з обмеженою eidnoeidanbHicmm Додаток до л'щензи,
"С1ГМА АВК" видано!Держархбуд'1нспекц '1сю

наказ №49-Л aid 22 серпня 2018 р.
(без л/цензп нед 'шсний) ^  ^
Ресстрац 'шний запис Д у О /^ О  £  3  О  £>

ПЕРЕЛ1К ВИД1В Р0Б1Т
13 ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО!Д1ЯЛЬН0СТ1 3 БУД1ВНИЦТВА 0 Б ’СКТ1В, 

ЩО ЗА КЛАСОМ НАСЛЩК1В (В1ДП0ВЩАЛЬН0СТ1) НАЛЕЖАТЬ ДО 0Б'СКТ1В 
13 СЕРЕДН1МИ ТА ЗНАЧНИМИ НАСЛ1ДКАМИ (СС2, ССЗ)

Код Вид po6iT Клас
наслщмв

1.00. 00 БУД1ВЕЛЬН1 ТА М0НТАЖН1 РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:
1.01.00 Улаштування основ та фундаментов зб'фних та монол1тних СС2
1.02.00 Улаштування фундаментов /з застосуванням паль СС2
1.04.00 Зведення металевих конструкфй СС2
1.05.00 Зведення зб1рних бвтонних та зап'озобетонних конструкфй СС2
1.06.00 Зведення монол'отних бетон них, зал/зобетонних та армоцементних конструкфй СС2
1.07.00 Зведення кам’яних та армокам'яних конструкфй СС2
1.08.00 Зведення дерев’яних конструкфй СС2
2.00. 00 БУД1ВНИЦТВ0 ОБ’СКТ/В 1НЖЕНЕРНО! IHФРАСТРУКТУРИ:
2.01.00 Монтаж eHympiuiHix 1нженерних мереж, систем, прилад'т /  засоб'т вим/рювання, 

тшого обладнання:
2.01.01 Водопостачання та водо&дведення СС2
2.01.02 Опалення СС2
2.01.03 Вентиляф)' i кондифювання по&тря СС2
2.01.06 Електропостачання i електроос&тлення СС2
2.01.07 3aco6ie автоматизафГ i контрольно-вим1рювальних приладов, зв'язку, сигнал'озаф!, СС2

padio, телебачення, 'онформафйних мереж
2.02.00 Монтаж зовн'иишх /'нженерних мереж, систем, npunadie /  3aco6ie вимфювання,

'тшого обладнання:
2.02.01 Водопостачання та водо&дведення СС2
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Перший заступник Голови В. В. Фшончук


