1-1

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
001970
Берiлдi

"Инженерлік орталық" ЖШС
Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., 6 шағ. ауд., № 4 үй., 2.
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайы, БСН реквизиттері / жеке тұлғаның тегi, аты,
әкесiнiң аты толығымен, ЖСН реквизиттері)

Қызмет түрі

Мұнай-химия өндірістерін және мұнай-газ өңдеу өндірістерін
жобалау
(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызмет түрінің
атауы)

Лицензия түрі

басты

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

Лицензияланатын жұмыстар мен қызмет көрсетулер тізбесі
бойынша

Лицензиар

Мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекциялау комитеті. Қазақстан
Республикасының Мұнай және газ министрлігі.

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

(лицензиярдың толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) Д. Исмагулов
(лицензияр басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Берілген жер

Астана қ.

1 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

001970

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

- Проектирование (разработка комплексной технической, конструкторско-технологической документации,
содержащей техникоэкономические обоснования, расчеты, чертежи, макеты, сметы, пояснительные записки,
необходимые для изготовления оборудования) химического, бурового, нефтегазопромыслового,
геологоразведочного, горно-шахтного, металлургического, энергетического, взрывозащищенного
электротехнического оборудования, подъемных сооружений, котлов с рабочим давлением выше 0,7 кг/см² и
температурой плавления выше 115 °С, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением выше 0,7 кг/см²
- Разработка технологии, методов, способов производства продуктов нефтехимии, химии, нефтегазопереработки
- тау-кен өндiрiстерiн (технологиялық) жобалау
- Басқа мемлекеттердің аумағында жасалған және Қазақстан Республикасына алып келінетін мұнай газды қайта
өңдеуші өндірістердің жобалық және жобалық-сметалық құжаттамасын сараптау
- Мұнай газ кен орындарын әзірлеудің жобаларын техникалық-экономикалық негіздемесін құрастыру
- Мұнай газ кен орындарын әзірлеуге жобаларды және технологиялық регламенттерді құрастыру
Өндiрiстік база

Ақтау қ., 6 шағ. ауд., 4 үй, 2 оф.
(орналасқан жерi)

Лицензиат

"Инженерлік орталық" ЖШС
(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

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

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

Д. Исмагулов
(лицензияр басшысының (уәкiлет т і адамның) т егi және ат ы-жөні)

Лицензияға қосымшаның
нөмiрi
Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi
Лицензияның қолданылу
мерзімі
Берілген жер

Астана қ.

