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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ

12.02.2016 жылы 16002662

"Геоплазма" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(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)

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Өндірістік аймақ , № 411/А үй., БСН
: 050840010143 берілді

Құрылыс-монтаж жұмыстары айналысуға

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

III санатЕрекше шарттары

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

Ескерту Иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

"Ақтөбе облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау
басқармасы" мемлекеттік мекемесі. Ақтөбе облысының әкімдігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

ПРИМБЕТОВ БЕРДИЯР АВТАЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Лицензияның
қолданылу кезеңі

Алғашқы берілген күні

Ақтөбе қ.Берілген жер



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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

16002662Лицензияның нөмiрi

12.02.2016 жылыЛицензияның берiлген күнi

3 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

16002662

Күрделi жөндеу мен реконструкциялауды қоса алғанда, инженерлiк желiлер мен жүйелердiң
құрылысын, оның iшiнде:

-

Электрмен жабдықтау желiлерiн және сыртқы электрмен жарықтандыру құрылғысын, iшкi электрмен
жарықтандыру және электрмен жылытудың желiлерiн

-

Суық және ыстық сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау желiлерiн, тұрмыстық, өндiрiстiк және
жауын-шашынның қалдық суларының орталықтандырылған кәрiзiн, су құбырының, жылу беру мен
кәрiздiң iшкi жүйелерiнiң құрылғысын

-

Газбен жабдықтаудың жоғары және орташа қысымды, тұрмыстық және өндiрiстiк газбен
жабдықтаудың төмен қысымды желiлерiн, газ шаруашылығының iшкi жүйелерiн

-

Күрделi жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын автомобиль және темiр жол құрылыстарын салу,
оның iшiнде:

-

Аэродромдардың ұшу-қону жолақтары мен тiкұшақ алаңдарының негiздерi мен жабындыларын-

III, IV және V техникалық санаттағы автомобиль жолдарының, сондай-ақ магистральдық болып
табылмайтын елдi-мекендер көшелерiнiң көлiк жүретiн бөлiгiнiң негiздерi мен жабындыларын,
қорғаныш құрылыстары мен оларды жайластыруды

-

Технологиялық жабдықтарды монтаждау, қосу-жөндеу жұмыстар байланысты-

Байланыспен, авариядан қорғаумен, бақылау және сигнализация жүйесiмен, көлiкте, электр
энергетикасы және сумен жабдықтау объектiлерiнде, тұрмыс-тiршiлiктi қамтамасыз ететiн өзге де
объектiлерде оқшаулаумен, сондай-ақ өндiрiстiк мақсаттағы есепке алу мен бақылау аспаптарымен
байланысты технологиялық жабдықтарды монтаждау, iске қосу-жөндеу жұмыстары

-

Театр-ойын-сауыққа, бiлiм беруге, спортқа арналған объектiлермен-

Жер қабатындағы арнаулы жұмыстарды, оның iшiнде:-

Жер қабатындағы бұрғылау жұмыстарын-

Іргетасты орналастыруды-

Объектiлердi күрделi жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын үйлер мен ғимараттардың (оның
iшiнде көпiрлер, көлiк эстакадалары, тоннельдер мен жол өткiзгiлер, өзге де жасанды құрылыстар)
тiрек және (немесе) қоршау конструкцияларын салуды, оның iшiнде:

-

Көтергiш құрылғылардың (лифтiлердiң, эскалаторлардың, шахта тоқпақтары мен көтергiштерiнiң,
аспалы жолдар мен басқа да көтергiш құрылғылар конструкцияларын) құрылыс конструкцияларын
монтаждауды

-

Монолиттi конструкцияларды орналастыруды, сондай-ақ құрама-бетон және темiр-бетон
конструкцияларын монтаждауды, қабырға мен далдалардың жеке элементтерiн қалауды және
ойықтарды толтыруды

-



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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

16002662Лицензияның нөмiрi

12.02.2016 жылыЛицензияның берiлген күнi

3 беттен 2-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

16002662

Объектiлердi күрделi жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын үйлер мен ғимараттардың (оның
iшiнде көпiрлер, көлiк эстакадалары, тоннельдер мен жол өткiзгiлер, өзге де жасанды құрылыстар)
тiрек және (немесе) қоршау конструкцияларын салуды, оның iшiнде:

-

Шатыр жабу жұмыстарын қамтиды-

Металл конструкцияларды монтаждауды-

Мұнара және дiңгек үлгiсiндегi құрылыс конструкцияларын, түтiн мұржаларын монтаждауды-

Түтiн мұржаларын, тiрек құрылыстарын, градирняларды, шахта үстiндегi тоқпақтарды-

Күрделi жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын желiлiк құрылыстарды төсеу жөнiндегi арнаулы
құрылыс және монтаж жұмыстарын, оның iшiнде:

-

Кернеуi 35 кВ-қа дейiнгi және 110 кВ-қа дейiнгi және одан жоғары электр беру магистральдық
желiлерiн

-

Мұнай құбырларының, газ құбырларының кәсiпшiлiк және магистральдық желiлерiн, сондай-ақ
мұнай өнiмдерi құбырларының магистральдық желiлерiн

-

Қысыммен жұмыс iстейтiн не жарылу-өрт қаупi бар немесе өзге де қауiптi (зиянды) сұйық немесе газ
тектес заттарды сақтауға арналған болат резервуарларды (ыдыстарды)

-

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

"Ақтөбе облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау
басқармасы" мемлекеттік мекемесі. Ақтөбе облысының әкімдігі.

Лицензиар

Лицензиат "Геоплазма" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(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)

Өндiрiстік база Ақтөбе қ. Өндірістік аймақ, 411/А

(орналасқан жерi)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

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

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Өндірістік
аймақ , № 411/А үй., БСН: 050840010143



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.

ПРИМБЕТОВ БЕРДИЯР АВТАЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

001Қосымшаның нөмірі

Ақтөбе қ.Берілген орны

12.02.2016Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi


