
Товариство з обмеженою відповідальністю Додаток до ліцензії АЕ № 289506,
"ДЕОС РЕЛІЗ" виданоїДержархбудінспекцією України

наказ №5-Л від 14 лютого 2014 р.
(без ліцензії недійсний)

ПЕРЕЛІК РОБІТ
ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ 

(будівництво об'єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення 
та (або) іженерного обладнання належить до IV і  V категорії складності)

4.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ
4.01.00 Розробка грунтів, улаштування грунтових 

споруд
4.02.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та 

монолітних
4.03.00 Улаштування фундаментів із застосуванням 

паль
4.04.00 Улаштування фундаментів, що виконуються 

спеціальними способами
4.05.00 Зведення металевих конструкцій
4.06.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних 

конструкцій
4.07.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних 

та армоцементних конструкцій
4.08.00 Зведення кам’яних та армокам'яних конструкцій
4.10.00 Монтаж інженерних споруд
4.12.00 Будівництво гідротехнічних споруд та 

комплексів
4.13.00 Виконання підводно-технічних робіт
4.16.00 Монтаж технологічного устаткування

- Механічного обладнання
- Систем автоматизованого управління та 
диспетчеризації
- Систем відеоконтролю та спостереження

- Електричного та електроенергетичного 
обладнання

- Електротехнічного обладнання
- Об'єктів водопостачання і каналізації
- Систем вентиляції та кондиціонування 

повітря
4.17.00 Виконання пусконалагоджувальних робіт 

(визначається піцензіатом за видами 
технологічного устаткування)

- Електричного обладнання
- Електротехнічного обладнання
- Механічного обладнання
- Систем автоматизованого управління та 

диспетчеризації
- Систем вентиляції та кондиціювання
- Систем відеоконтролю та спосте,
- Систем водопостачання та ка йолі

Перший заступник Голови

4.18.00 Клас наслідків (відповідальності) об’єктів 
будівництва:

- клас ССЗ -  значні наслідки
- клас СС2 -  середні наслідки

4.19.00 Умови будівництва:
- звичайні
- територій підвищеної сейсмічності
- територій зі складними інженерно- 

геологічними умовами
5.00.00 МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, 

приладів і засобів вимірювання
5.01.01 Водопроводу та каналізації
5.01.02 Опалення
5.01.03 Вентиляції і кондиціювання повітря
5.01.04 Газопостачання та газообладнання
5.01.05 Технологічних трубопроводів
5.01.06 Холодопостачання промислового
5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і 

електроосвітлення
5.01.08 Автоматизації і контрольно-вимірювальних 

приладів
5.01.09 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, 

інформаційних
5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, 

споруд, приладів і засобів вимірювання
5.02.01 Водопостачання
5.02.02 Каналізації
5.02.03 Теплових і гарячого водопостачання
5.02.04 Газопостачання
5.02.05 Магістральних продуктопроводів
5.02.06 Електропостачання, електроосвітлення
5.02.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, 

інформаційних
5.02.08 Клас наслідків (відповідальності) інженерних 

мереж, систем, споруд:
- клас ССЗ -  значні наслідки
- клас СС2 -  середні наслідки

ІХ їх  *

А.Ф. Григор


