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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
Берiлдi

"Инженерлік орталық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Маңғыстау облысы, , Ақтау қ., ӨНДІРІСТІК АЙМАҒЫ, МАШЗАУЫТ АУДАНЫ, БСН:
010440000382
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жерi, деректемелерi / жеке тұлғаның тегi,
аты, әкесiнiң аты толығымен)

Қызмет түрі

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

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

I 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

18.04.2002

Лицензияның нөмiрi

МНС № 0000153

Қала

Астана қ.

4 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

МНС № 0000153

Лицензияның сериясы
Лицензияның берiлген
күнi

18.04.2002

Лицензияланатын қызмет түрiнiң құрамына кiретiн жұмыстар мен қызметтердiң
лицензияланатын түрлерiнiң тiзбесi
- І санат
- өндiрiстiк мақсаттағы, оның iшiнде:
- Көтергiш-көлiктiк құрылғылар мен лифтiлерге арналған объектiлердi технологиялық жобалау
(құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу)
- Мұнара және дiңгек үлгiсiндегi конструкцияларға
- Энергетика өнеркәсiбiне арналған
- Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы, оның iшiнде:
- 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
- Технологиялық жобалау (көлiк құрылыстың технологиялық жобалардың бiр бөлiгiнiң өңдеуi) қоса
- Көпiрлер мен көпiр өткелдерiн, оның iшiнде көлiк эстакадалары мен көп деңгейлi жол айрықтарын
қамтитын технологиялық жобалау (көлiк құрылысы жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу)
- Барлық санаттағы автомобиль жолдарын
- Темiр жол көлiгi қатынастарын
- көлiк инфрақұрылымы, байланыс және коммуникация, оның iшiнде:
- Жергiлiктi байланыс, радио-, телекоммуникация желiлерiне
- Арнайы жоба бөлiмдерiнiң өңдеуi бойынша:
- Ғимараттар мен құрылыстарды жаңадан салу, күрделi жөндеу, реконструкциялау немесе қайта
жабдықтау үшiн жобалау кезеңiнде өрттен қорғау сигнализациясы, өрт сөндiру және өрттен қорғау
жүйесi автоматикасы, оны орнату
- Сметалық құжаттама жасау

4 беттен 2-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

МНС № 0000153

Лицензияның сериясы
Лицензияның берiлген
күнi

18.04.2002

Лицензияланатын қызмет түрiнiң құрамына кiретiн жұмыстар мен қызметтердiң
лицензияланатын түрлерiнiң тiзбесi
- І санат
- Арнайы жоба бөлiмдерiнiң өңдеуi бойынша:
- Құрылысты ұйымдастыру жобалары мен жұмыс өндiрiсiнiң жобаларын құру бойынша жобалардың
арнайы бөлiмдерiн әзiрлеу
- Еңбектi қорғау
- Коррозияға қарсы қорғау құрылғысы
- Найзағайдан қорғау құрылғысы
- 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:
- Тұрғын үй-азаматтық ғимараттар мен құрылыстарды
- Өндiрiстiк (өндiрiстiк-шаруашылық) мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстар мен
коммуникацияларды
- Объектiлердiң бас жоспарларын, аумақтың инженерлiк дайындығын, жер бедерiн көркейтудi және
ұйымдастыруды
- Қала құрылысын (тарих және мәдениет ескерткiштерiндегi ғылыми-реставрациялық жұмыстарды
қоспағанда, тарихи құрылыс аудандарының қала құрылысын қалпына келтiру үшiн жобалау
құқығымен) жобалау және жоспарлау, оның iшiнде:
- Тұрмыстық, өндiрiстiк және жауын-шашынның қалдық суларын жинау мен ағызудың
орталықтандырылған жүйесiн, бас тазартқыш құрылыстарды, қалдық суларды буландыру және
қайта генерациялау жөнiндегi объектiлердi орналастыруды қоса алғанда, елдi-мекендер мен
өндiрiстiк кешендердiң кәрiз схемаларын
- Құрылыс салу жүйесiнде электр энергиясын өндiру және тасымалдау жөнiндегi объектiлердi
орналастыра отырып, елдi мекендердi электрмен жабдықтау, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда
орналасқан өндiрiстiк кешендердi электрмен жабдықтау схемаларын
- Инфрақұрылым объектiлерi мен ақпарат көздерiн орналастыра отырып, елдi мекендер үшiн
телекоммуникация және байланыс схемаларын әзiрлеу
- Ауыз су және (немесе) техникалық су көздерiн орналастыра отырып және су ағызуды трассалай
отырып, елдi-мекендердi сумен жабдықтау схемаларын, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда
орналасқан өндiрiстiк кешендердi сумен жабдықтау схемаларын

4 беттен 3-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

МНС № 0000153

Лицензияның сериясы
Лицензияның берiлген
күнi

18.04.2002

Лицензияланатын қызмет түрiнiң құрамына кiретiн жұмыстар мен қызметтердiң
лицензияланатын түрлерiнiң тiзбесi
- І санат
- Қала құрылысын (тарих және мәдениет ескерткiштерiндегi ғылыми-реставрациялық жұмыстарды
қоспағанда, тарихи құрылыс аудандарының қала құрылысын қалпына келтiру үшiн жобалау
құқығымен) жобалау және жоспарлау, оның iшiнде:
- Жоспарлау құжаттамасын (аумақтардың қала құрылысын жоспарлаудың кешендi схемаларын аудандық жоспарлау жобаларын, елдi мекендердiң бас жоспарларын, аудандарды, шағын
аудандарды, орамдарды, жекелеген учаскелердi егжей-тегжейлi жоспарлау жобалары мен салу
жобаларын)
- Елдi-мекендердiң (елдi-мекендер шекараларының шегiнде орналасқан көше-жол желiлерi мен
қалаiшiлiк және сыртқы көлiк объектiлерiнiң) және қонысаралық аумақтардың (елдi-мекендердiң
көше-жол желiсiнен тысқары орналасқан сыртқы көлiк объектiлерi мен коммуникацияларының)
көлiк инфрақұрылымын дамыту схемаларын
- Құрылыс салу жүйесiнде жылу энергиясын өндiру және тасымалдау жөнiндегi объектiлердi
орналастыра отырып, елдi мекендердi жылумен жабдықтау, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда
орналасқан өндiрiстiк кешендердi жылумен жабдықтау схемаларын
- 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
- Бақылау-өлшеу, есептеуiш және реттеуiш құрылғыларды қоса алғанда, технологиялық
процестердi автоматтандыруды
- 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:

4 беттен 4-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

МНС № 0000153

Лицензияның сериясы
Лицензияның берiлген
күнi

18.04.2002

Лицензияланатын қызмет түрiнiң құрамына кiретiн жұмыстар мен қызметтердiң
лицензияланатын түрлерiнiң тiзбесi
- І санат
- 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
- Ағаш конструкцияларды құрылыстық жобалау және конструкциялау
- Негiздер мен iргетастарды
- Бетон және темiр-бетон, тас және арматура-тас конструкцияларды
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

04.06.2012

Қала

Астана қ.

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

Маңғыстау обл., Ақтау қ., өндірістік аймағы, машзауыт ауданы
(орналасқан жерi)

