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ЛИЦЕНЗИЯ

17.02.2017 жылы 17002918

"Topoplan-3D" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды
тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес
-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

041600, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ.ә., Талғар қ.,
РЫСКУЛОВА, № 259 үй., 10., БСН: 140140010197 берілді

Жобалау қызметi айналысуға

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің
атауы)

III санатЕрекше шарттары

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

Ескерту Иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

"Алматы облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау
басқармасы" мемлекеттік мекемесі. Алматы облысының әкімшілігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

АБДЫБЕКОВ ДАНИЯР ТЕМИРБЕКОВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Лицензияның
қолданылу кезеңі

Алғашқы берілген күні

Талдықорған қ.Берілген жер



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

17002918Лицензияның нөмiрi

17.02.2017 жылыЛицензияның берiлген күнi

4 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

17002918

өндiрiстiк мақсаттағы, оның iшiнде:-

Көтергiш-көлiктiк құрылғылар мен лифтiлерге арналған объектiлердi технологиялық жобалау
(құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу)

-

Мұнара және дiңгек үлгiсiндегi конструкцияларға-

Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы, оның iшiнде:-

Көлiк инфрақұрылымына (тiкелей халыққа қызмет көрсету үшiн көзделген) және коммуналдық
шаруашылыққа арналған (көлiк құралдарына қызмет көрсетуге арналған, сондай-ақ өзге де өндiрiстiк
шаруашылық мақсатындағы ғимараттар мен құрылыстардан басқа) ғимараттар мен құрылыстарды
технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу)

-

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-

Барлық санаттағы автомобиль жолдарын-

Темiр жол көлiгi қатынастарын-

көлiк инфрақұрылымы, байланыс және коммуникация, оның iшiнде:-

Жергiлiктi байланыс, радио-, телекоммуникация желiлерiне-

Автомобиль, электрлi, темiр жол және өзге де рельстi, әуе, су көлiгi түрлерiн қоса алғанда, қалаiшiлiк
және сыртқы көлiкке

-

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:

-

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:

-
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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:

-

Қонысаралық аумақтарда орналасқан елдi мекендер мен өндiрiстiк кешендердi газбен жабдықтау
схемаларын

-

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

-

Инфрақұрылым объектiлерi мен ақпарат көздерiн орналастыра отырып, елдi мекендер үшiн
телекоммуникация және байланыс схемаларын әзiрлеу

-

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

-

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

-

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)

-

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

-

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

-

Жылудың iшкi жүйелерiн (электрмен жылытуды қоса алғанда), желдетудi, кондиционер орнатуды,-
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Инженерлiк жүйелер мен желiлердi, оның iшiнде:-

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:

-

Металл (болат, алюминий және қорытпа) конструкцияларды-

Бетон және темiр-бетон, тас және арматура-тас конструкцияларды-

Негiздер мен iргетастарды-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

"Алматы облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау
басқармасы" мемлекеттік мекемесі. Алматы облысының әкімшілігі.

Лицензиар

Лицензиат "Topoplan-3D" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қаласы, Сейфуллин к-сі, 410/78, 2 ғимарат, 310 кеңсе

(орналасқан жерi)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

III санат
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

041600, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ.ә
., Талғар қ., РЫСКУЛОВА, № 259 үй., 10., БСН: 140140010197
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001Қосымшаның нөмірі

Талдықорған қ.Берілген орны

17.02.2017Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi


