Ліцензії та сертифікати

АТЕСТАТИ

• Атестат відповідності Міністерства архитектури та будівництва Республіки
Білорусь на право виконання

1. Інженерні вишукування для об'єктів будівництва першого-четвертого класів складності:

1.1. роботи у складі інженерно-геодезичних вишукувань;

1.2. роботи у складі інженерно-геологічних вишукувань;

2. Розробка передпроектної (передінвестиційної) документації.

3. Виконання функцій генерального проектувальника.

4. Розробка розділів проектної документації для об'єктів будівництва першого-четвертого
класів складності:

4.1. генеральний план і транспорт;

4.2. архітектурні рішення;

4.3. кошторисна документація;

1/4

Ліцензії та сертифікати

4.4. будівельні рішення;

4.5. внутрішнє інженерне обладнання, внутрішні мережі та системи (тепло-, холодо-,
водо- і газопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря,
електропостачання, електрообладнання, електроосвітлення, зв'язку, радіофікації та
телебачення);

4.6. зовнішні мережі і системи (тепло-, водо- і газопостачання, каналізації,
електропостачання, зв'язку, радіофікації та телебачення);

4.7. технологічні рішення;

4.8. охорона навколишнього середовища, інженерно-технічні заходи цивільної оборони,
заходи з попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки,
організація будівництва.

ЛІЦЕНЗІЇ

• Державної інспекції техногенної безпеки МНС України

- на проектування об'єктів нафтогазового комплексу України, на проектування
пожежних систем, систем пожежної автоматики;

• Держпромнагляду МНС Республіки Білорусь, Центрального органу Державного
пожежного нагляду МНС Республіки Білорусь
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- на право здійснення діяльності у сфері промислової безпеки з проектування нафто-,
газопроводів, нафтопродуктопроводів; на здійснення діяльності щодо забезпечення
пожежної безпеки;

• Міністерства урбанізації та будівництва Грузії

- на проектування об'єктів нафтогазового комплексу Грузії з системами пожежної
автоматики, з виконанням робіт з інженерних вишукувань у всіх регіонах країни.

• Міністерства охорони навколишнього середовища Республіки Казахстан,
Комітету екологічного регулювання та контролю м
іністерства охорони навколишнього середовища
Республіки Казахстан

- На виконання робіт та надання послуг в області охорони навколишнього середовища;

• Агентства Республіки Казахстан у справах будівництва і житлово-комунального
господарства

- на здійснення проектної діяльності у сфері архітектури, містобудування та будівництва
з проектуванням об'єктів І, ІІ і ІІІ рівнів відповідальності;

- на здійснення вишукувань у сфері архітектури, містобудування та будівництва.

ДОЗВОЛИ

• Держнаглядохоронпраці України
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- на проектування магістральних газопроводів з Р раб. до 7,5 МПа.

• Промнагляду МНС Республіки Білорусь

- на проектування об'єктів та виробництв, де можливе створення вибухонебезпечного
середовища, а також проектування сталевих резервуарів для зберігання нафти і
нафтопродуктів.

ВИСНОВКИ

• Держтехнагляду Грузії

- на виконання проектно-вишукувальних робіт на вибухонебезпечних об'єктах
нафтогазового комплексу.

• Держтехнагляду Республіки Казахстан

- на проектування об'єктів нафтогазового комплексу Казахстану.
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