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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью "КИОС"Выдана

(полное наименование, местонахождение, реквизиты  БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

Республика  Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксайская г.а.,
г.Аксай, ПРОМЗОНА, дом № КНГКМ., БИН: 060540010134

Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных
(разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических,
химических производств, проектирование (технологическое)
нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация
магистральных газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов:

на занятие

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

12.02.2015 года 15002904

Вид лицензии

Подвиды деятельности (виды работ), разрешенные к
осуществлению в нефтегазовой отрасли в рамках лицензируемого
вида деятельности, согласно приложению к лицензии

Особые условия
действия лицензии

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

Комитет экологического регулирования, контроля и
государственной инспекции в нефтегазовом комплексе.
Министерство энергетики Республики Казахстан.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АстанаМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

15002904Номер лицензии

12.02.2015 годДата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

15002904

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

Проектирование (технологическое) нефтехимических производств-

Бурение нефтяных, газовых скважин-

Испытания после ремонта скважин-

Подземный и капитальный ремонт скважин; демонтаж оборудования и агрегатов; установка подъемника скважин-

Комитет экологического регулирования, контроля и государственной
инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики Республики

Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "КИОС"

Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксайская
г.а., г.Аксай, ПРОМЗОНА, дом № КНГКМ., БИН: 060540010134
(полное наименов ание, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия,
имя, отчеств о, рекв изиты ИИ Н физического лица)

Производственная база Западно-Казахстанская обл., Бурлинский р-н, г. Аксай, Промзона.

(местонахождение)

001Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Срок действия лицензии

12.02.2015Дата выдачи приложения
к лицензии
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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ

"КИОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіБерiлдi

(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайы,  БСН реквизиттері / жеке тұлғаның тегi, аты,
әкесiнiң аты толығымен, ЖСН реквизиттері)

Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қ.ә., Ақсай қ.,
ПРОМЗОНА, № КНГКМ үй., БСН: 060540010134

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:

Қызмет түрі

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

12.02.2015 жылы 15002904

Лицензия түрі

Лицензияланатын қызмет түрі шеңберінде мұнай-газ саласында
жүзеге асыруға рұқсат етілген қызметтің кіші түрлері (жұмыс түрлері)
лицензияның қосымшасына сәйкес

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

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

Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық реттеу, бақылау және
мемлекеттік инспекция комитеті. Қазақстан Республикасының
Энергетика министрлігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(лицензияр басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Астана қ.Берілген жер



МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША

15002904Лицензияның нөмiрi

12.02.2015 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

15002904

(Қазақстан Республикасының "Лицензиялау туралы" Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтерінің атауы)

Мұнай-химия өндiрiстерiн жобалау (технологиялық)-

Мұнай, газ ұңғымаларын бұрғылау-

Ұңғымаларды жөндеуден кейiн сынау-

Ұңғымаларды жер астында және күрделi жөндеу; жабдықтар мен агрегаттарды бөлшектеу; ұңғымалар көтергiшiн
орнату

-

Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық реттеу, бақылау және мемлекеттік
инспекция комитеті. Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Лицензиар

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлетт і адамның) тегi және аты-жөні)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "КИОС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қ.ә., Ақсай қ.
, ПРОМЗОНА, № КНГКМ үй., БСН: 060540010134
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база Батыс-Қазақстан облысы, Бөрлі ауд., Ақсай қ., Өнеркәсіптік аймак.

(орналасқан жерi)

001Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Астана қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

12.02.2015Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi
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