МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА

КОМІСІЯ
№002873

Серія АЕ

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙСЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури
_Експерт_

(найменування

Виданийпроте,що

професії)

Кожевнікова Лариса Юріївна
(прізвище, ім'я, по Батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.
Експерт

Категорія:_

_.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від

"

(рішенням _

ВІДПОВІДНОЇ

від

05.11.2013

Комісії

08.11.2013 №39-Е

№_
секції Комісії

№

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб
за№
2752

39

, затвердженим президією

).
08.11

20 13 року

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури^ спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:
Технічне обстеження будівель
і споруд.

Дата видачі

08.11

20 1 3 року

.й) Атестаційної
Іомісії

_Барзилович Д.В.
(прізвище, ім'я, по Батькові)

ІІ2 І> IV»

•'~-т

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ
№002992

Серія АЕ

К В А Л І Ф І К А Ц І Й Н И Й СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури
Експерт

(найменування

Виданий про те, що

професії)

ПобербЖНИЙ Олександр СерГІЙОВИЧ
(прізвище, ім 'я, по Ватьк^р&і)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.
Категорія: _

Експерт

__.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від

~

(рішенням

ВІДПОВІДНОЇ

від

11.12.2013

Комісії

12.12.2013 №40-Е

~

№

~
секції Комісії

№

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб
за №
2870

40

12,12

, затвердженим президією

20 13 року

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель

і споруд.

Дата видачі.

12.12

20 13

Голова (ЗЛИУДНИК голови) Атестаційної
комісії

Барзилович Д.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Держзнак. КОФ. Зам. 3585 2012 р. IV кв.

