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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
Берiлдi

Общество с ограниченной ответственность "ADEN METAL YAPI
SISTEMLERI INSAAT MIMARLIK MUHENDISLIK TURIZM SANAYI VE
TICARET LIMETED SIRKETI" (Аден металл япы системлери иншаат
мимарлык мюхендислик туризм санайи ве тиджарет лиметед
ширкети)
(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

ІІІ 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

06.06.2012

Лицензияның нөмiрi

12007538

Қала

Астана қ.

12007538

2 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi
Лицензияның сериясы
Лицензияның берiлген
күнi

06.06.2012

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:
- 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
- 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
- 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
- Электрмен жабдықтау желiлерiн және сыртқы электрмен жарықтандыру құрылғысын, iшкi
электрмен жарықтандыру және электрмен жылытудың желiлерiн
- Жер қабатындағы арнаулы жұмыстарды, оның iшiнде:
- 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:
- Шатыр жабу жұмыстарын қамтиды
- Монолиттi конструкцияларды орналастыруды, сондай-ақ құрама-бетон және темiр-бетон
конструкцияларын монтаждауды, қабырға мен далдалардың жеке элементтерiн қалауды және
ойықтарды толтыруды
- Металл конструкцияларды монтаждауды

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

06.06.2012

Қала

Астана қ.

Филиалдар, өкілдiктер

Атсана қаласы, Оңтүстік-Шығыс, 15 ш.а., 793

001

(толық атауы, орналасқан жерi, деректемелерi)
Өндiрiстік база

Астана қаласы, Сарыарка ауданы, Өндіріс көшесі, бұрынғы
Солтүстік тас жолы, 85
(орналасқан жерi)

