16011308

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
14.07.2016 жылы

16011308

М ұнай және газ саласындағы тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия
өндірістерін жобалауға (технологиялық) және (немесе) пайдалануға, магистральдық газ
құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалану айналысуға
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің
атауы)

"Геоплазма" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
030002, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., ДАҢҒЫЛЫ АЛИИ
МОЛДАГУЛОВОЙ, № 57В, помещение 68 үй., БСН: 050840010143 берілді
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды
тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес
-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Ерекше шарттары
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

Ескерту

Иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып
(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Лицензиар

Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық реттеу, бақылау және
мемлекеттік инспекция комитеті. Қазақстан Республикасының
Энергетика министрлігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Алғашқы берілген күні
Лицензияның
қолданылу кезеңі
Берілген жер

Астана қ.

16011308

2 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi 16011308
Лицензияның берiлген күнi 14.07.2016 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:
- Көмірсутекті

шикізат кен орындарына арналған жобалардың техникалық-экономикалық негiздемесiн
жасау
- Көмірсутекті шикізат кен орындарына арналған жобалардың технологиялық регламенттерін жасау
- Көмірсутекті

шикізат кен орындарына арналған жобалардың жобалық құжаттарын жасау

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат

"Геоплазма" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
030002, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы , Ақтөбе Қ .Ә., Ақтөбе қ.,
ДАҢҒЫЛЫ АЛИИ МОЛДАГУЛОВОЙ, № 57В, помещение 68 үй., БСН:
050840010143
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база

Ақтөбе қ., Өнеркәсіп аймағы №411 А учаскесі
(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензиар

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

М ұнай-газ кешеніндегі
мемлекеттік инспекция
Энергетика министрлігі.

экологиялық
реттеу,
бақылау және
комитеті. Қазақстан Республикасының

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) ЖОЛДАСОВ ЗУЛФУХАР САНСЫЗБАЕВИЧ
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Қосымшаның нөмірі

002

Қолданылу мерзiмi
Қосымшаның берілген
күні

26.07.2016

Берілген орны

Астана қ.

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

