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13019851

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
20.12.2013 года
Выдана

13019851
Товарищество с ограниченной ответственностью "EOR Petroleum
Technology Aktobe (ЕОР Петролеум Технолоджи Актобе)"
030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, 12, дом №
21,Блок секция "Д"., каб.№2Д-5, 2Д-5А, 2Д-5Б., БИН: 121240013431
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных
(разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических,
химических производств, проектирование (технологическое)
нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация
магистральных газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов:
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии

генеральная

Особые условия
действия лицензии

Подвиды деятельности (виды работ), разрешенные к
осуществлению в нефтегазовой отрасли в рамках лицензируемого
вида деятельности, согласно приложению к лицензии
(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лицензиар

Комитет государственной инспекции в нефтегазовом комплексе
Министерства нефти и газа Республики Казахстан. Министерство
нефти и газа Республики Казахстан.
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)
Место выдачи

г.Астана

13019851
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

13019851

Дата выдачи лицензии

20.12.2013 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Промывка, цементация, опробование и освоение скважин
- Повышение нефтеотдачи нефтяных пластов и увеличение производительности скважин
- Бурение нефтяных, газовых скважин
- Подземный и капитальный ремонт скважин; демонтаж оборудования и агрегатов; установка подъемника скважин
- Испытания после ремонта скважин
- Ведение технологических работ на месторождениях
- Каротажные работы в нефтяных, газовых скважинах
Производственная база

г. Актобе, ЖМ Заречный-1, уч. 210 "Б"
(местонахождение)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "EOR Petroleum Technology
Aktobe (ЕОР Петролеум Технолоджи Актобе)"
030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, 12, дом
№ 21,Блок секция "Д"., каб.№2Д-5, 2Д-5А, 2Д-5Б., БИН: 121240013431
(полное наименов ание, мест онахождение, рекв изит ы БИ Н юридического лица / полност ью фамилия,
имя, от чест в о, рекв изит ы И И Н физического лица)

Лицензиар

Комитет государственной инспекции в нефтегазовом комплексе
Министерства нефти и газа Республики Казахстан. Министерство нефти и
газа Республики Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ

Номер приложения к
лицензии

001

Дата выдачи приложения
к лицензии

20.12.2013

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Астана

1-1

13019851

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
20.12.2013 жылы
Берiлдi

13019851
"EOR Petroleum Technology Aktobe (ЕОР Петролеум Технолоджи
Актобе)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., 12, № 21,Блок
секция "Д" үй., каб.№2Д-5, 2Д-5А, 2Д-5Б., БСН: 121240013431
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайы, БСН реквизиттері / жеке тұлғаның тегi, аты,
әкесiнiң аты толығымен, ЖСН реквизиттері)

Қызмет түрі

Тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), мұнай-химия, химия
өндірістерін жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалану,
мұнай-газ өңдеу өндірістерін жобалау (технологиялық),
магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері
құбырларын пайдалану:
(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызмет түрінің
атауы)

Лицензия түрі

басты

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

Лицензияланатын қызмет түрі шеңберінде мұнай-газ саласында
жүзеге асыруға рұқсат етілген қызметтің кіші түрлері (жұмыс түрлері)
лицензияның қосымшасына сәйкес
(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-1бабына сәйкес)

Лицензиар

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі Мұнай-газ
кешеніндегі мемлекеттік инспекциялау комитеті. Қазақстан
Республикасының Мұнай және газ министрлігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Берілген жер

Астана қ.

13019851

1 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

13019851

Лицензияның берiлген күнi 20.12.2013 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері
(Қазақстан Республикасының "Лицензиялау туралы" Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтерінің атауы)

- Ұңғымаларды жуу, цементтеу, сынап көру және игеру
- Мұнай қабаттарының мұнай беруiн арттыру және ұңғымалардың өнiмдiлiгiн ұлғайту
- Мұнай, газ ұңғымаларын бұрғылау
- Ұңғымаларды жер астында және күрделi жөндеу; жабдықтар мен агрегаттарды бөлшектеу; ұңғымалар көтергiшiн
орнату
- Ұңғымаларды жөндеуден кейiн сынау
- Кен орындарында технологиялық жұмыстар жүргiзу
- Мұнай, газ ұңғымаларындағы каротаж жұмыстары
Өндiрiстік база

Ақтөбе қ., Заречный-1 ТМ, 210 "Б" уч.
(орналасқан жерi)

Лицензиат

"EOR Petroleum Technology Aktobe (ЕОР Петролеум Технолоджи Актобе)"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., 12, № 21,
Блок секция "Д" үй., каб.№2Д-5, 2Д-5А, 2Д-5Б., БСН: 121240013431
(заңды т ұлғаның т олық ат ы, мекен-жайі, БСН рекв изит т ері / жеке т ұлғаның т егi, ат ы, әкесiнiң ат ы
т олығымен, Ж СН рекв изит т ері)

Лицензиар

Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі Мұнай-газ кешеніндегі
мемлекеттік инспекциялау комитеті. Қазақстан Республикасының Мұнай және
газ министрлігі.
(лицензиярдың т олық ат ауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлет т і адамның) т егi және ат ы-жөні)

Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

001

Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi

20.12.2013

Лицензияның қолданылу
мерзімі
Берілген жер

Астана қ.
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13018772

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
30.07.2013 года
Выдана

13018772
Товарищество с ограниченной ответственностью "EOR Petroleum
Technology Aktobe (ЕОР Петролеум Технолоджи Актобе)"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Микрорайон 12., БИН:
121240013431
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

Проектная деятельность
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии

генеральная

Особые условия
действия лицензии

III категория

Лицензиар

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства регионального развития Республики
Казахстан. Министерство регионального развития Республики
Казахстан.

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

(полное наименование лицензиара)

Руководитель
ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)
Место выдачи

г.Астана

13018772
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

13018772

Дата выдачи лицензии

30.07.2013 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) зданий и
сооружений жилищно-гражданского назначения, в том числе:
- Для транспортной инфраструктуры (предназначенной для непосредственного обслуживания населения) и
коммунального хозяйства (кроме зданий и сооружений для обслуживания транспортных средств, а также иного
производственно-хозяйственного назначения)
- Для дошкольного образования, общего и специального образования, интернатов, заведений по подготовке
кадров, научно-исследовательских, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, предприятий торговли
(включая аптеки), здравоохранения (лечения и профилактики заболеваний, реабилитации и санаторного
лечения), общественного питания и бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительных и спортивных
занятий, отдыха и туризма, а также иных многофункциональных зданий и комплексов с помещениями различного
общественного назначения
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов
производственного назначения, в том числе:
- Плотин, дамб, других гидротехнических сооружений
- Конструкций башенного и мачтового типа
- Для энергетической промышленности
- Для перерабатывающей промышленности, включая легкую и пищевую промышленность
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов
инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию:
- Общереспубликанских и международных линий связи (включая спутниковые) и иных видов телекоммуникаций
- Местных линий связи, радио-, телекоммуникаций
- Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:
- Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ
- Электроснабжения до 35 кВ, до 110 кВ и выше
- Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и высокого
давления)
- Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения,
газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами
- Внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с
вспомогательными объектами
- Внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их
наружных сетей
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов) строительства объектов
сельского хозяйства, за исключением предприятий перерабатывающей промышленности

13018772
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

13018772

Дата выдачи лицензии

30.07.2013 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней
ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно
-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе:
- Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа
- Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции
зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в
том числе:
- Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций
- Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций
- Оснований и фундаментов
Производственная база

город Астана, район Алматы, пер. Районный, дом 6 (4).
(местонахождение)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "EOR Petroleum Technology
Aktobe (ЕОР Петролеум Технолоджи Актобе)"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Микрорайон 12.,
БИН: 121240013431
(полное наименов ание, мест онахождение, рекв изит ы БИ Н юридического лица / полност ью фамилия,
имя, от чест в о, рекв изит ы И И Н физического лица)

Лицензиар

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства регионального развития Республики Казахстан. Министерство
регионального развития Республики Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ

Номер приложения к
лицензии

001

Дата выдачи приложения
к лицензии

30.07.2013

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Астана

1-1

13018772

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
30.07.2013 жылы
Берiлдi

13018772
"EOR Petroleum Technology Aktobe (ЕОР Петролеум Технолоджи
Актобе)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Микрорайон 12., БСН:
121240013431
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайы, БСН реквизиттері / жеке тұлғаның тегi, аты,
әкесiнiң аты толығымен, ЖСН реквизиттері)

Қызмет түрі

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

Лицензия түрі

басты

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары
Лицензиар

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

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті. Қазақстан
Республикасы Өңірлік даму министрлігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Берілген жер

Астана қ.

13018772

2 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

13018772

Лицензияның берiлген күнi 30.07.2013 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері
(Қазақстан Республикасының "Лицензиялау туралы" Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтерінің атауы)

- Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы, оның iшiнде:
- Көлiк инфрақұрылымына (тiкелей халыққа қызмет көрсету үшiн көзделген) және коммуналдық шаруашылыққа
арналған (көлiк құралдарына қызмет көрсетуге арналған, сондай-ақ өзге де өндiрiстiк шаруашылық мақсатындағы
ғимараттар мен құрылыстардан басқа) ғимараттар мен құрылыстарды технологиялық жобалау (құрылыс
жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу)
- Мектепке дейiнгi бiлiм беруге, жалпы және арнаулы бiлiм беруге, интернаттарға, кадрлар даярлайтын орындарға,
ғылыми-зерттеу, мәдени-ағарту және ойын-сауық мекемелерiне, сауда (дәрiханаларды қоса алғанда), денсаулық
сақтау (емдеу және аурулардың профилактикасы, оңалту және санаториялық емдеу), қоғамдық тамақтану мен
тұрмыстық қызмет көрсету кәсiпорындарына, дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық жаттығуларға, демалыс
пен туризмге арналған, сондай-ақ түрлi қоғамдық мақсаттағы үй-жайлары бар өзге де көп функциялы ғимараттар
мен кешендерге арналған
- өндiрiстiк мақсаттағы, оның iшiнде:
- Бөгеттер, дамбалар, басқа да гидротехникалық құрылыстар
- Мұнара және дiңгек үлгiсiндегi конструкцияларға
- Энергетика өнеркәсiбiне арналған
- Жеңiл және тамақ өнеркәсiбiн қоса алғанда, қайта өңдеу өнеркәсiбiне арналған
- көлiк инфрақұрылымы, байланыс және коммуникация, оның iшiнде:
- Байланыс (спутниктiк байланысты қоса алғанда) және өзге де телекоммуникация түрлерiнiң жалпыреспубликалық
және халықаралық желiлерiне қызмет көрсету жөнiндегi объектiлердi технологиялық жобалау (құрылыс
жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу)
- Жергiлiктi байланыс, радио-, телекоммуникация желiлерiне
- 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
- Қайта өңдеу өнеркәсiбi кәсiпорындарын қоспағанда, ауыл шаруашылығы объектiлерiнiң құрылысын
технологиялық жобалау (жобалардың технологиялық бөлiгiн әзiрлеу)

13018772

2 беттен 2-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

13018772

Лицензияның берiлген күнi 30.07.2013 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері
(Қазақстан Республикасының "Лицензиялау туралы" Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтерінің атауы)

- Күрделiлiгi бiрiншi немесе екiншi және үшiншi деңгейлердегi ғимараттар мен құрылыстарды сәулеттiк жобалау
(тарих және мәдениет ескерткiштерiндегi ғылыми-реставрациялау жұмыстарын қоспағанда, сәулеттiк
-реставрациялау жұмыстары үшiн жобалау құқығымен), оның iшiнде:
- Объектiлердiң бас жоспарларын, аумақтың инженерлiк дайындығын, жер бедерiн көркейтудi және ұйымдастыруды
- 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
Өндiрiстік база

Астана қаласы, Алматы ауданы, Районный өтк., 6 үй (4).
(орналасқан жерi)

Лицензиат

"EOR Petroleum Technology Aktobe (ЕОР Петролеум Технолоджи Актобе)"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Микрорайон 12.,
БСН: 121240013431
(заңды т ұлғаның т олық ат ы, мекен-жайі, БСН рекв изит т ері / жеке т ұлғаның т егi, ат ы, әкесiнiң ат ы
т олығымен, Ж СН рекв изит т ері)

Лицензиар

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй
-коммуналдық шаруашылық істері комитеті. Қазақстан Республикасы Өңірлік
даму министрлігі.
(лицензиярдың т олық ат ауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлет т і адамның) т егi және ат ы-жөні)

Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

001

Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi

30.07.2013

Лицензияның қолданылу
мерзімі
Берілген жер

Астана қ.

1-1

13018773

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
30.07.2013 года
Выдана

13018773
Товарищество с ограниченной ответственностью "EOR Petroleum
Technology Aktobe (ЕОР Петролеум Технолоджи Актобе)"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Микрорайон 12., БИН:
121240013431
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

на занятие

Строительно-монтажные работы
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Вид лицензии

генеральная

Особые условия
действия лицензии

III категория

Лицензиар

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства регионального развития Республики
Казахстан. Министерство регионального развития Республики
Казахстан.

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

(полное наименование лицензиара)

Руководитель
ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)
Место выдачи

г.Астана

13018773
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

13018773

Дата выдачи лицензии

30.07.2013 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:
- Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и
электроотопления
- Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых,
производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации
- Сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого
давления, внутренних систем газоснабжения
- Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том
числе:
- Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической
категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными
- Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II технической категории,
а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого движения, проезжей части
магистральных улиц общегородского значения непрерывного и регулируемого движения
- Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:
- Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах
электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля
производственного назначения
- Производством строительных материалов, изделий и конструкций
- Гидротехническими и мелиоративными сооружениями
- Специальные работы в грунтах, в том числе:
- Буровые работы в грунте
- Устройство оснований
- Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных
эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и
реконструкцию объектов, в том числе:
- Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных
элементов стен и перегородок и заполнение проемов
- Кровельные работы
- Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы
- Монтаж металлических конструкций
- Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб
- Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный
ремонт и реконструкцию, в том числе:
- Магистральных линий электропередач с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше

13018773
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

13018773

Дата выдачи лицензии

30.07.2013 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

- Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный
ремонт и реконструкцию, в том числе:
- Промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей
нефтепродуктопроводов
- Стальных резервуаров (емкостей), включая работающих под давлением либо предназначенных для хранения
взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ
Производственная база

город Астана, район Алматы, пер. Районный, дом 6 (4).
(местонахождение)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "EOR Petroleum Technology
Aktobe (ЕОР Петролеум Технолоджи Актобе)"
Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Микрорайон 12.,
БИН: 121240013431
(полное наименов ание, мест онахождение, рекв изит ы БИ Н юридического лица / полност ью фамилия,
имя, от чест в о, рекв изит ы И И Н физического лица)

Лицензиар

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства регионального развития Республики Казахстан. Министерство
регионального развития Республики Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ

Номер приложения к
лицензии

001

Дата выдачи приложения
к лицензии

30.07.2013

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Астана

1-1

13018773

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
30.07.2013 жылы
Берiлдi

13018773
"EOR Petroleum Technology Aktobe (ЕОР Петролеум Технолоджи
Актобе)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Микрорайон 12., БСН:
121240013431
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайы, БСН реквизиттері / жеке тұлғаның тегi, аты,
әкесiнiң аты толығымен, ЖСН реквизиттері)

Қызмет түрі

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

Лицензия түрі

басты

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары
Лицензиар

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

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті. Қазақстан
Республикасы Өңірлік даму министрлігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Берілген жер

Астана қ.

13018773
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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

13018773

Лицензияның берiлген күнi 30.07.2013 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері
(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
- 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
- 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
- Құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкциялар өндiрiсiмен
- Гидротехникалық және мелиоративтiк құрылыстармен
- 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:
- 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
- Гидротехникалық және селден қорғау құрылыстарын, бөгеттердi, дамбаларды
- Металл конструкцияларды монтаждауды
- Мұнара және дiңгек үлгiсiндегi құрылыс конструкцияларын, түтiн мұржаларын монтаждауды
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Лицензияның берiлген күнi 30.07.2013 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері
(Қазақстан Республикасының "Лицензиялау туралы" Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтерінің атауы)

- 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
- 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

Астана қаласы, Алматы ауданы, Районный өтк., 6 үй (4).
(орналасқан жерi)

Лицензиат

"EOR Petroleum Technology Aktobe (ЕОР Петролеум Технолоджи Актобе)"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Микрорайон 12.,
БСН: 121240013431
(заңды т ұлғаның т олық ат ы, мекен-жайі, БСН рекв изит т ері / жеке т ұлғаның т егi, ат ы, әкесiнiң ат ы
т олығымен, Ж СН рекв изит т ері)

Лицензиар

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй
-коммуналдық шаруашылық істері комитеті. Қазақстан Республикасы Өңірлік
даму министрлігі.
(лицензиярдың т олық ат ауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлет т і адамның) т егi және ат ы-жөні)

Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

001

Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi

30.07.2013

Лицензияның қолданылу
мерзімі
Берілген жер

Астана қ.

