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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
Берiлдi

"СAP технология" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодар облысы, , Павлодар қ., БКСТ "Иртыш", Кленовая көшесі, 2, БСН:
061140006688
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жерi, деректемелерi / жеке тұлғаның тегi,
аты, әкесiнiң аты толығымен)

Қызмет түрі

Құрылыс-монтаж жұмыстары
(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызмет түрінің
(iс-әрекеттің) атауы)

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

III Санат

Лицензияны берген
орган

Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі. Қазақстан Республикасы Құрылыс және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

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

(лицензиялау органының толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ
(лицензияны берген орган басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Лицензияның берiлген
күнi

10.06.2011

Лицензияның нөмiрi

ГСЛ № 001359-2

Қала

Астана қ.

11012365

4 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

ГСЛ № 001359-2

Лицензияның сериясы
Лицензияның берiлген
күнi

10.06.2011

Лицензияланатын қызмет түрiнiң құрамына кiретiн жұмыстар мен қызметтердiң
лицензияланатын түрлерiнiң тiзбесi
- ІІІ санат
- 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
- I және II техникалық санаттағы автомобиль жолдарының, сондай-ақ жүрдек және реттелмелi
қозғалыстың қалаiшiлiк магистральдық жолдарының, үздiксiз және реттелмелi қозғалыстың
жалпықалалық маңызы бар магистральдық көшелерiнiң көлiк жүретiн бөлiгiнiң негiздерi мен
жабындыларын, қорғаныш құрылыстары мен оларды жайластыруды
- Технологиялық жабдықтарды монтаждау, қосу-жөндеу жұмыстар байланысты
- Жеңiл өнеркәсiп өнiмдерi өндiрiсiмен
- Құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкциялар өндiрiсiмен
- Жарылыстан қорғалған электр-техникалық жабдықты қоса алғанда, электр пештермен, өзге де
электр-техникалық құрылғылармен
- 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
- Компрессор машиналарымен, сорғылармен және желдеткiштермен
- Көмiр, химия және мұнай өңдеу өндiрiсiмен
- Металл өңдеумен
- Металлургиямен, кен байытумен
- Ағаш өңдеумен
- Астықты сақтаумен және ұқсатумен, өзге де тамақ өнiмдерiн өндiрумен және сақтаумен
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4 беттен 2-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

ГСЛ № 001359-2

Лицензияның сериясы
Лицензияның берiлген
күнi

10.06.2011

Лицензияланатын қызмет түрiнiң құрамына кiретiн жұмыстар мен қызметтердiң
лицензияланатын түрлерiнiң тiзбесi
- ІІІ санат
- Технологиялық жабдықтарды монтаждау, қосу-жөндеу жұмыстар байланысты
- Геологиялық барлау, мұнай және газ кәсiпшiлiгiмен
- Конструкциялар мен жабдықтарды қорғау және өңдеу жөнiндегi жұмыстарды, оның iшiнде объектiлердi
күрделi жөндеудi және реконструкциялауды (судан қорғауды, жылуды сақтауды, оның iшiнде тасқын су
кезiндегi коррозиядан сақтауды, химиялық қорғауды жабынды мен электрлi химиялық қорғауды және
найзағайдан қорғауды)
- Күрделi жөндеу мен реконструкциялауды қоса алғанда, инженерлiк желiлер мен жүйелердiң
құрылысын, оның iшiнде:
- Ішкi орталықтандырылған жүйелердi

- Желдетудi, ауаны салқындатуды, пневматикалық көлiктi және аспирацияны орналастыруды
қамтиды
- Электрмен жабдықтау желiлерiн және сыртқы электрмен жарықтандыру құрылғысын, iшкi
электрмен жарықтандыру және электрмен жылытудың желiлерiн
- Газбен жабдықтаудың жоғары және орташа қысымды, тұрмыстық және өндiрiстiк газбен
жабдықтаудың төмен қысымды желiлерiн, газ шаруашылығының iшкi жүйелерiн
- 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
- Жер қабатындағы арнаулы жұмыстарды, оның iшiнде:
- Жер қабатындағы бұрғылау, бұрғылау-жару жұмыстарын
- Ұңғымаларды (мұнай және газ ұңғымаларын қоспағанда) жайластыруды
- 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:
- Металлургия, мұнай-химия, тау-кен, энергетика және басқа да өнеркәсiп салалары
агрегаттарының, аппараттары мен басқа да технологиялық ғимараттарының құрылыс
конструкцияларын монтаждауды

11012365
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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

ГСЛ № 001359-2

Лицензияның сериясы
Лицензияның берiлген
күнi

10.06.2011

Лицензияланатын қызмет түрiнiң құрамына кiретiн жұмыстар мен қызметтердiң
лицензияланатын түрлерiнiң тiзбесi
- ІІІ санат
- 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:
- Монолиттi конструкцияларды орналастыруды, сондай-ақ құрама-бетон және темiр-бетон
конструкцияларын монтаждауды, қабырға мен далдалардың жеке элементтерiн қалауды және
ойықтарды толтыруды
- Шатыр жабу жұмыстарын қамтиды
- Түтiн мұржаларын, тiрек құрылыстарын, градирняларды, шахта үстiндегi тоқпақтарды
- Металл конструкцияларды монтаждауды
- Мұнара және дiңгек үлгiсiндегi құрылыс конструкцияларын, түтiн мұржаларын монтаждауды
- Гидротехникалық және селден қорғау құрылыстарын, бөгеттердi, дамбаларды
- Күрделi жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын желiлiк құрылыстарды төсеу жөнiндегi
арнаулы құрылыс және монтаж жұмыстарын, оның iшiнде:
- Кернеуi 35 кВт-қа дейiнгi және 110 кВт-қа дейiнгi және одан жоғары электр беру магистральдық
желiлерiн
- Түстi металдардан, полимерлiк материалдар мен шыныдан жасалған технологиялық құбырларды
монтаждауды
- Қысыммен жұмыс iстейтiн не жарылу-өрт қаупi бар немесе өзге де қауiптi (зиянды) сұйық немесе газ
тектес заттарды сақтауға арналған болат резервуарларды (ыдыстарды)
- Мұнай құбырларының, газ құбырларының кәсiпшiлiк және магистральдық желiлерiн, сондай-ақ
мұнай өнiмдерi құбырларының магистральдық желiлерiн

Лицензияға қосымшаны берген
орган

Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі. Қазақстан Республикасы Құрылыс және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ

Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi
Лицензияға қосымшаның нөмiрi

18.06.2012

Қала

Астана қ.

001

Филиалдар, өкілдiктер
(толық атауы, орналасқан жерi, деректемелерi)
Өндiрiстік база

Павлодар қаласы, ЩӨА (орталық өңдірістік ауданы)
(орналасқан жерi)

