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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
05.09.2014 года
Выдана

14013093
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ki-bay"
Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау Г.А., г.Темиртау, Микрорайон
3А, дом № 4., 39., БИН: 131140003610
(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

14013093
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии

14013093

Дата выдачи лицензии

05.09.2014 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
- Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:
- Объектами театрально-зрелищного, образовательного, спортивного назначения
- 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
- Гидротехническими и мелиоративными сооружениями
- Производством строительных материалов, изделий и конструкций
- Специальные работы в грунтах, в том числе:
- 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:
- Кровельные работы
- Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных
элементов стен и перегородок и заполнение проемов
- Монтаж металлических конструкций
Производственная база

Карагандинская область город Темиртау, промзона по улице Каршоссе в
районе Восточного хлебзавода.

(местонахождение)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ki-bay"
Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау Г.А., г.Темиртау,
Микрорайон 3А, дом № 4., 39., БИН: 131140003610
(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

05.09.2014

фамилия и инициалы руков одит еля (уполномоченного лица) лицензиара

Срок действия лицензии
Место выдачи

г.Астана
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14013093

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
05.09.2014 жылы
Берiлдi

14013093
"Ki-bay" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау Қ.Ә., Теміртау қ., 3А шағын ауданы,
№ 4 үй., 39., БСН: 131140003610
(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.

14013093

2 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi

14013093

Лицензияның берiлген күнi 05.09.2014 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
- Технологиялық жабдықтарды монтаждау, қосу-жөндеу жұмыстар байланысты
- Театр-ойын-сауыққа, бiлiм беруге, спортқа арналған объектiлермен
- 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
- Гидротехникалық және мелиоративтiк құрылыстармен
- Құрылыс материалдары, бұйымдар мен конструкциялар өндiрiсiмен
- 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
Өндiрiстік база

Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Шығыс нан зауыты ауданындағы
Каршоссе көшесіндегі промзона

(орналасқан жерi)

Лицензиат

"Ki-bay" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау Қ.Ә., Теміртау қ., 3А шағын
ауданы, № 4 үй., 39., БСН: 131140003610
(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

05.09.2014

Лицензияның қолданылу
мерзімі
Берілген жер

Астана қ.

