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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ

"Каспийская Межотраслевая компания" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Берiлдi

(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайы,  БСН реквизиттері / жеке тұлғаның тегi, аты,
әкесiнiң аты толығымен, ЖСН реквизиттері)

060005, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ.,
ДОСМУХАМБЕТОВА, № 2 үй., БСН: 090540015130

Құрылыс-монтаж жұмыстарыҚызмет түрі

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызмет түрінің
атауы)

09.01.2015 жылы 15000291

Лицензия түрі

III санатЛицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-1бабына сәйкес)

Құрылыс,тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер
ресурстарын басқару комитеті. Қазақстан республикасы ұлттық
экономика министрлігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

СМАГУЛОВ БАУРЖАН АМИРЖАНОВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(лицензияр басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Астана қ.Берілген жер



МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША

15000291Лицензияның нөмiрi

09.01.2015 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

15000291

(Қазақстан Республикасының "Лицензиялау туралы" Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтерінің атауы)

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:-

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-

Құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкциялар өндiрiсiмен-

Жер қабатындағы арнаулы жұмыстарды, оның iшiнде:-

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:

-

Шатыр жабу жұмыстарын қамтиды-

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

-

Металл конструкцияларды монтаждауды-

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

-

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)

-

Өндiрiстік база Атырау облысы, Атырау қ, Северная промзона, 130ү



Құрылыс,тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын
басқару комитеті. Қазақстан республикасы ұлттық экономика министрлігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Лицензиар

СМАГУЛОВ БАУРЖАН АМИРЖАНОВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлетт і адамның) тегi және аты-жөні)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Каспийская Межотраслевая компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

060005, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырау қ.,
ДОСМУХАМБЕТОВА, № 2 үй., БСН: 090540015130
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

(орналасқан жерi)

001Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Астана қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

09.01.2015Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi


