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Сертифікат партнера №1
Partner's Certificate No. 1
ТОВ „Менард Польща” (Menard Sp. z o.o.),

LLC “Menard Polska” (Menard sp. z o.o.)

компанія, організована яка має головний офіс на вулиці
Повонзковська і діюча за законами Польщі, 44С, 01-797
Варшава, Польща (далі– “Менард”)

a company organized and existing under the laws of Poland
and having its principal offices at Powązkowska, 44C,
01- 797, Warsaw, Poland (hereinafter referred to as the
"Menard")

та

and

ТОВ „ЗВ "Гідроспецбуд”, компанія, що існує

LLC “ZV “Hydrostetsbud”, a company existing

відповідно до законів України і має свій головний офіси в
Україні, м. Запоріжжя, 69006, Соборний проспект, 234/65
(далі – «Гідроспецбуд»)

under the laws of Ukraine and having its principal offices at
Ukraine, Zaporizhzhia, 69006, Soborny avenue, 234/65
(hereinafter referred to as the "Hydrospetsbud")

підписали ліцензійну угоду про наступне:

signed licensed agreement about following:

«Гідроспецбуд» отримує ліцензію від компанії «Менард»
на виконання будівельних робіт, що включають
ліцензовані Технології підсилення ґрунтів в межах
регіону A5 України, обумовленому ліцензійною угодою.

“Hydrostetsbud” receives a license from „Menard” to
perfeorm construction work, including licensed soil
improvement Technologies within the region A5 of Ukraine
stipulated in the license agreement.

«Менард» надає проектну, технічну та наукову допомогу
„Гідроспецбуд”, пов'язану з ліцензованими Технологіями
підсилення ґрунтів.

„Menard” will provide design, technical and scientific
assistance to “Hydrostetsbud” related to the licensed soil
improvement Technologies.

Ліцензовані Технології підсилення ґрунтів:

Licensed soil improvement Technologies:














Вертикальні Дрени
Вакуумна консолідація Менард
Піщані/гравійні дрени
Динамічне Ущільнення
Імпульсне Ущільнення Ґрунтів
Динамічна Заміна
Віброущільнення
Щебеневі Колони / Віброзаміна
Піщані Ущільнені палі
Безвибурні Палі СМС
Вібробетонні Колони
Грунтоцементні Колони

Термін придатності: 2021-12-31
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Prefabricated Vertical Drains
Menard Vacuum consolidation
Sand/gravel drains
Dynamic Compaction
Rapid Impact Compaction
Dynamic Replacement
Vibro-compaction
Stone Columns / Vibro Replacement
Sand Compaction Piles
Controlled Modulus Columns
Vibro-Concrete Columns
Deep Soil Mixing

Expiration date: 2021-12-31

