19005487

ЛИЦЕНЗИЯ
04.03.2019 жылы

19005487

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

"Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Шағын ауданы 29 А, № 1
үй,, БСН: 080740018973 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

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

Ескерту

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

Лицензиар

"Маңғыстау облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау
басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Маңғыстау
облысының әкімшілігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) Асауов Темирбек Тыйылович
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Алғашқы берілген күні

29.12.2008

Лицензияның
қолданылу кезеңі
Берілген жер

Ақтау қ.

19005487

2 беттен 1-бет

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi 19005487
Лицензияның берiлген күнi 04.03.2019 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:
- өндiрiстiк

мақсаттағы, оның iшiнде:
- Медицина, микробиология және фармацевтика өнеркәсiбiне арналған
- Мұнара және дiңгек үлгiсiндегi конструкцияларға
- Энергетика өнеркәсiбiне арналған
- Жеңiл және тамақ өнеркәсiбiн қоса алғанда, қайта өңдеу өнеркәсiбiне арналған
- Инженерлiк жүйелер мен желiлердi, оның iшiнде:
- Ішкi және сыртқы электрмен жарықтандыру, 0,4 кВт-қа дейiн және 10 кВт-қа дейiн электрмен
жабдықтау жүйелерiн
- 35 кВт-қа дейiн, 110 кВт-қа дейiн және одан жоғары электрмен жабдықтауды
- Магистральдық мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын, газ құбырларын (орта және жоғары
қысымды газбен жабдықтауды) жобалау
- Жылудың iшкi жүйелерiн (электрмен жылытуды қоса алғанда), желдетудi, кондиционер орнатуды,
салқын ауамен жабдықтауды, газдандыруды (төмен қысымды газбен жабдықтауды), сондай-ақ
олардың қосалқы объектiлерi бар сыртқы желiлерiн
- Су құбыры (ыстық және суық су) мен кәрiздiң iшкi жүйелерiн, сондай-ақ олардың қосалқы
объектiлерi бар сыртқы желiлерiн
- Тогы әлсiз құрылғылардың (телефондандырудың, өрттен қорғау сигнализациясының) iшкi жүйелерiн,
сондай-ақ олардың сыртқы желiлерiн
- Құрылыстық жобалау (ғимараттар мен құрылыстарды күрделi жөндеу және (немесе)
реконструкциялау үшiн жобалау, сондай-ақ төменде аталған жұмыстардың әрқайсысы үшiн
конструкцияларды нығайту құқығымен) және конструкциялау, оның iшiнде:
- Металл (болат, алюминий және қорытпа) конструкцияларды
- Бетон және темiр-бетон, тас және арматура-тас конструкцияларды
- Негiздер мен iргетастарды
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат

"Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
130000, Қазақстан Республикасы , Маңғыстау облысы , Ақтау Қ .Ә., Ақтау қ.,
Шағын ауданы 29 А, № 1 үй,, БСН: 080740018973

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.

(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

М аңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Қалипан массиві, 21 құрылым
(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

I Санат

Лицензиар

"М аңғыстау облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау
басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. М аңғыстау
облысының әкімшілігі.

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

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) Асауов Темирбек Тыйылович
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қосымшаның нөмірі

001

Қолданылу мерзiмi
Қосымшаның берілген
күні

04.03.2019

Берілген орны

Ақтау 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.

