17014369

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
11.08.2017 года
Выдана

17014369
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоМ унайРесурс
"
130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау,
МИКРОРАЙОН 5, дом № 17/1., БИН: 110140017822
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Разработка, производство, приобретение, реализация, хранение
взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских)
веществ и изделий с их применением
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
индустриального развития и промышленной безопасности".
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

МАКАЖАНОВ НЫГМЕДЖАН КОЙШИБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи 02.09.2011
Срок действия
лицензии
Место выдачи

г.Астана
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 17014369
Дата выдачи лицензии 11.08.2017 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Приобретение

и реализация взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и
изделий с их применением

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

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоМ унайРесурс"
130000, Республика Казахстан , Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау,
МИКРОРАЙОН 5, дом № 17/1., БИН: 110140017822
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер
филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

М АНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЙНЕУСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК
ОПОРНЫЙ
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
индустриального
развития
и
промышленной
безопасности".
М инистерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АКАЖАНОВ НЫГМ ЕДЖАН КОЙШИБАЕВИЧ

Номер приложения

001

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

11.08.2017

Место выдачи

г.Астана

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 17014369
Дата выдачи лицензии 11.08.2017 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Приобретение

взрывчатых и пиротехнических (за исключением граждаснких) веществ и изделий с их
применением для собственных производственных нужд

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

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоМ унайРесурс"
130000, Республика Казахстан , Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау,
МИКРОРАЙОН 5, дом № 17/1., БИН: 110140017822
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер
филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

М ангистауская область, Бейнеуский район, с южной стороны село
Боранкул.
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
индустриального
развития
и
промышленной
безопасности".
М инистерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АКАЖАНОВ НЫГМ ЕДЖАН КОЙШИБАЕВИЧ

Номер приложения

002

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

11.08.2017

Место выдачи

г.Астана

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 17014369
Дата выдачи лицензии 11.08.2017 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Хранение

взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их
применением

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

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоМ унайРесурс"
130000, Республика Казахстан , Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау,
МИКРОРАЙОН 5, дом № 17/1., БИН: 110140017822
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер
филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга (склад ВМ )
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
индустриального
развития
и
промышленной
безопасности".
М инистерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АКАЖАНОВ НЫГМ ЕДЖАН КОЙШИБАЕВИЧ

Номер приложения

004

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

15.01.2018

Место выдачи

г.Астана

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 17014369
Дата выдачи лицензии 11.08.2017 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Хранение

взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их
применением

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

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоМ унайРесурс"
130000, Республика Казахстан , Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау,
МИКРОРАЙОН 5, дом № 17/1., БИН: 110140017822
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер
филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

М ангистауская обл, Бейнеуский район, пос. Боранкуль, з. № 8, зд. 26А
(склад ВМ ).
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

Лицензиар

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Республиканское
государственное
учреждение
"Комитет
индустриального
развития
и
промышленной
безопасности".
М инистерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М АКАЖАНОВ НЫГМ ЕДЖАН КОЙШИБАЕВИЧ

Номер приложения

003

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

20.11.2017

Место выдачи

г.Астана

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.

17014369

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
11.08.2017 жылы

17014369

Жарылғыш және пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар қолданылып
жасалған бұйымдарды әзірлеу, өндіру, сатыпалу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге
асыру айналысуға
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің
атауы)

"ГеоМ унайРесурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., ШАҒЫН АУДАНЫ 5, №
17/1 үй., БСН: 110140017822 берілді
(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)

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

Ескерту

Иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып
(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Лицензиар

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) МАКАЖАНОВ НЫГМЕДЖАН КОЙШИБАЕВИЧ
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Алғашқы берілген күні

02.09.2011

Лицензияның
қолданылу кезеңі
Берілген жер

Астана қ.

17014369

1 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi 17014369
Лицензияның берiлген күнi 11.08.2017 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:
- Жарылғыш

және пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар қолданылып жасалған
бұйымдарды сатып алу және өткізу;
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат

"ГеоМ унайРесурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
130000, Қазақстан Республикасы , Маңғыстау облысы , Ақтау Қ .Ә., Ақтау қ.,
ШАҒЫН АУДАНЫ 5, № 17/1 үй., БСН: 110140017822
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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

М АҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ, БЕЙНЕУ АУДАНЫ, ОПОРНЫЙ АУЫЛЫ
(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензиар

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

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігі.
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) М АКАЖАНОВ НЫГМ ЕДЖАН КОЙШИБАЕВИЧ
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қосымшаның нөмірі

001

Қолданылу мерзiмi
Қосымшаның берілген
күні

11.08.2017

Берілген орны

Астана қ.

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.

17014369

1 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi 17014369
Лицензияның берiлген күнi 11.08.2017 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:
- Жарылғыш

және пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар қолданылып жасалған
бұйымдарды өздерiнiң өндiрiстiк қажеттiлiктерi үшiн сатып алу
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат

"ГеоМ унайРесурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
130000, Қазақстан Республикасы , Маңғыстау облысы , Ақтау Қ .Ә., Ақтау қ.,
ШАҒЫН АУДАНЫ 5, № 17/1 үй., БСН: 110140017822
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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

М аңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Боранкұл селосының оңтустік
жағынан.
(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензиар

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

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігі.
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) М АКАЖАНОВ НЫГМ ЕДЖАН КОЙШИБАЕВИЧ
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қосымшаның нөмірі

002

Қолданылу мерзiмi
Қосымшаның берілген
күні

11.08.2017

Берілген орны

Астана қ.

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.

17014369

1 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi 17014369
Лицензияның берiлген күнi 11.08.2017 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:
- Жарылғыш

және пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар қолданылып жасалған
бұйымдарды меншікті өндірістік қажеттіліктер үшін сақтау
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат

"ГеоМ унайРесурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
130000, Қазақстан Республикасы , Маңғыстау облысы , Ақтау Қ .Ә., Ақтау қ.,
ШАҒЫН АУДАНЫ 5, № 17/1 үй., БСН: 110140017822
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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

М аңғыстау облысы , Бейнеу ауданы, Боранкұл кенті, № 8 ғ., 26А ғ.,
(ЖМ қоймасы).
(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензиар

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

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігі.
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) М АКАЖАНОВ НЫГМ ЕДЖАН КОЙШИБАЕВИЧ
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қосымшаның нөмірі

003

Қолданылу мерзiмi
Қосымшаның берілген
күні

20.11.2017

Берілген орны

Астана қ.

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.

17014369

1 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi 17014369
Лицензияның берiлген күнi 11.08.2017 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:
- Жарылғыш

және пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар қолданылып жасалған
бұйымдарды сақтау
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат

"ГеоМ унайРесурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
130000, Қазақстан Республикасы , Маңғыстау облысы , Ақтау Қ .Ә., Ақтау қ.,
ШАҒЫН АУДАНЫ 5, № 17/1 үй., БСН: 110140017822
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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

Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Алға қаласы (ЖМ қоймасы).
(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензиар

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

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігі.
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) М АКАЖАНОВ НЫГМ ЕДЖАН КОЙШИБАЕВИЧ
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қосымшаның нөмірі

004

Қолданылу мерзiмi
Қосымшаның берілген
күні

15.01.2018

Берілген орны

Астана қ.

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.

18023174

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
26.12.2018 года
Выдана

18023174
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоМ унайРесурс
"
130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау,
Микрорайон 5, дом № 17/1,, 103 каб.,
БИН: 110140017822
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный номер филиала или представительства иностранного
юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных
производств
(углеводороды),
нефтехимических
производств,
эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов в сфере углеводородов
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Министерство энергетики Республики Казахстан
(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЛМАУЫТОВ САБИТ БАЗАРБАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи 16.06.2011
Срок действия
лицензии
Место выдачи

г.Астана

18023174
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 18023174
Дата выдачи лицензии 26.12.2018 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Прострелочно-взрывные

работы в газовых скважинах
- Прострелочно-взрывные работы в нефтяных скважинах
- Ведение технологических работ (геофизические работы) на месторождениях углеводородов
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоМ унайРесурс"
130000, Республика Казахстан , Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау,
Микрорайон 5, дом № 17/1,, 103 каб., БИН: 110140017822
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер
филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

Актюбинская обл., г. Актобе, Промзона, участок 565.
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

М инистерство энергетики Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЛМ АУЫТОВ САБИТ БАЗАРБАЕВИЧ

Номер приложения

001

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

26.12.2018

Место выдачи

г.Астана

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.

18023174

Страница 1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 18023174
Дата выдачи лицензии 26.12.2018 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Ведение

технологических работ (промысловые исследования) на месторождениях углеводородов

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

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоМ унайРесурс"
130000, Республика Казахстан , Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау,
Микрорайон 5, дом № 17/1,, 103 каб., БИН: 110140017822
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер
филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

Актюбинская обл., г. Актобе, Промзона, участок 565
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

М инистерство энергетики Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЛМ АУЫТОВ САБИТ БАЗАРБАЕВИЧ

Номер приложения

002

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

26.12.2018

Место выдачи

г.Астана

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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 18023174
Дата выдачи лицензии 26.12.2018 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Прострелочно-взрывные

работы в нагнетательных скважинах
- Прострелочно-взрывные работы в газоконденсатных скважинах
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоМ унайРесурс"
130000, Республика Казахстан , Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау,
Микрорайон 5, дом № 17/1,, 103 каб., БИН: 110140017822
(полное наименование , местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического
лица (в том числе иностранного юридического лица ), бизнес-идентификационный номер
филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия
бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя,
отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

Актюбинская обл., г.Актобе, Промзона, участок 565.
(местонахождение)

Особые условия
действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

М инистерство энергетики Республики Казахстан
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

АЛМ АУЫТОВ САБИТ БАЗАРБАЕВИЧ

Номер приложения

003

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Срок действия
Дата выдачи
приложения

26.12.2018

Место выдачи

г.Астана

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.
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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
26.12.2018 жылы

18023174

Көмірсутектер саласындағы тау-кен өндірістерін (көмірсутектер), мұнай-химия өндірістерін
жобалауға (технологиялық) және (немесе) пайдалануға, магистральдық газ құбырларын,
мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалану айналысуға
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің
атауы)

"ГеоМ унайРесурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Шағын ауданы 5, № 17/1
үй,, 103 каб., БСН: 110140017822 берілді
(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)

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

Ескерту

Иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып
(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Лицензиар

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі
(лицензиярдың толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) АЛМАУЫТОВ САБИТ БАЗАРБАЕВИЧ
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Алғашқы берілген күні

16.06.2011

Лицензияның
қолданылу кезеңі
Берілген жер

Астана қ.

18023174

1 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi 18023174
Лицензияның берiлген күнi 26.12.2018 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:
- Газ

ұңғымаларындағы атқылау-жару жұмыстары
- Мұнай айдау ұңғымаларындағы атқылау-жару жұмыстары
- Көмірсутектер кен орындарында технологиялық жұмыстарды жүргізу (геофизикалық жұмыстар)
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат

"ГеоМ унайРесурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
130000, Қазақстан Республикасы , Маңғыстау облысы , Ақтау Қ .Ә., Ақтау қ.,
Шағын ауданы 5, № 17/1 үй,, 103 каб., БСН: 110140017822
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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

Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Өндірістік аймақ, 565 учаскесі.
(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

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

Лицензиар

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) АЛМ АУЫТОВ САБИТ БАЗАРБАЕВИЧ
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қосымшаның нөмірі

001

Қолданылу мерзiмi
Қосымшаның берілген
күні

26.12.2018

Берілген орны

Астана қ.

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.
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1 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi 18023174
Лицензияның берiлген күнi 26.12.2018 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:
- Көмірсутектер

кен орындарында технологиялық жұмыстарды жүргізу (кәсіпшілік зерттеулер)

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

Лицензиат

"ГеоМ унайРесурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
130000, Қазақстан Республикасы , Маңғыстау облысы , Ақтау Қ .Ә., Ақтау қ.,
Шағын ауданы 5, № 17/1 үй,, 103 каб., БСН: 110140017822
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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

Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Өндірістік аймақ, 565 учаскесі.
(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

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

Лицензиар

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) АЛМ АУЫТОВ САБИТ БАЗАРБАЕВИЧ
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қосымшаның нөмірі

002

Қолданылу мерзiмi
Қосымшаның берілген
күні

26.12.2018

Берілген орны

Астана қ.

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.
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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi 18023174
Лицензияның берiлген күнi 26.12.2018 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:
- Айдау

ұңғымаларындағы атқылау-жару жұмыстары
- Газ конденсаты ұңғымаларындағы атқылау-жару жұмыстары
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат

"ГеоМ унайРесурс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
130000, Қазақстан Республикасы , Маңғыстау облысы , Ақтау Қ .Ә., Ақтау қ.,
Шағын ауданы 5, № 17/1 үй,, 103 каб., БСН: 110140017822
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнессәйкестендіру 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

Ақтөбе обл., Ақтобе қ., Өндірістік аймақ, 565 учаскесі.
(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

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

Лицензиар

Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкiлеттi тұлға) АЛМ АУЫТОВ САБИТ БАЗАРБАЕВИЧ
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Қосымшаның нөмірі

003

Қолданылу мерзiмi
Қосымшаның берілген
күні

26.12.2018

Берілген орны

Астана қ.

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.

