ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
29.04.2015 года
Выдана

15008029
Товарищество с ограниченной ответственностью
буровое предприятие "КазМунайГаз- Бурение"

"Сервисное

Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., Геологский с.о.,
с.Геолог, промзона в районе телевышки № 28., БИН: 971140000323
(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
(разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических
производств,
эксплуатацию
магистральных
газопроводов,
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа
(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

Комитет
экологического
регулирования,
контроля
и
государственной
инспекции
в
нефтегазовом
комплексе.
Министерство энергетики Республики Казахстан.
(полное наименование лицензиара)

Руководитель

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ

(у п о л н о м о ч е н н о е л и ц о )

Дата первичной выдачи

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

16.07.2009

Срок действия
лицензии
Место выдачи

г.Астана

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 15008029
Дата выдачи лицензии 29.04.2015 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Освоение, опробование скважин на месторождениях углеводородного сырья
- Испытание скважин на месторождениях углеводородного сырья
- Повышение нефтеотдачи нефтяных пластов и увеличение производительности скважин
- Консервация скважин на месторождениях углеводородного сырья
- Работы по предотвращению и ликвидации разливов на месторождениях углеводородного сырья на

суше
- Цементация скважин на месторождениях углеводородного сырья
- Бурение скважин на месторождениях углеводородного сырья на море
- Бурение скважин на месторождениях углеводородного сырья на суше
- Бурение скважин на месторождениях углеводородного сырья на внутренних водоемах
- Подземный ремонт (капитальный) скважин на месторождениях
- Подземный ремонт (текущий) скважин на месторождениях
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисное буровое
предприятие "КазМунайГаз- Бурение"
Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., Геологский с.о., с.
Геолог, промзона в районе телевышки № 28., БИН: 971140000323
(полное н аи м ен о в ан и е, м естонахож дение, бизнес-идентиф икационны й н ом ер ю ридического
лица (в том числе иностранного ю ридического лица), бизнес-идентиф икационны й ном ер
филиала или представительства иностранного ю ридического лица - в случае отсутствия
бизнес-идентиф икационного н о м ер а у ю ридического лица/полностью ф ам и ли я, им я,
отчество (в случае наличия), индивидуальны й идентиф икационны й н ом ер ф изического лица)

Производственная база

Атырауская обл., г. Атырау, Геологский с.о., промзона в районе
телевышки № 28
(м естонахож дение)

Особые условия
действия лицензии
Лицензиар

(в соответствии со статьей 36 Закона Р еспублики Казахстан «О р азр еш ен и ях и уведомленияж>)

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

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қ қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 ж ы лгы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тарм ағы на сәйкес қағаз тасы ғы ш тағы 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.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Номер приложения

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ_________
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
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Срок действия
Дата выдачи
приложения

29.04.2015

Место выдачи

г.Астана

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлы қ қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 ж ы лғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тарм ағы на сәйкес қағаз тасы ғы ш тағы 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 15008029
Дата выдачи лицензии 29.04.2015 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Ликвидация скважин на месторождениях углеводородного сырья
- Ведение технологических работ (геофизические работы) на месторождениях углеводородного сырья
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисное буровое
предприятие "КазМунайГаз- Бурение"
Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., Геологский с.о., с.
Геолог, промзона в районе телевышки № 28., БИН: 971140000323
(полное н аи м ен о в ан и е, м естонахож дение, бизнес-идентиф икационны й н ом ер ю ридического
лица (в том числе иностранного ю ридического лица), бизнес-идентиф икационны й ном ер
филиала или представительства иностранного ю ридического лица - в случае отсутствия
бизнес-идентиф икационного н о м ер а у ю ридического лица/полностью ф ам и ли я, им я,
отчество (в случае наличия), индивидуальны й идентиф икационны й н ом ер ф изического лица)

Производственная база

Атырауская обл., г. Атырау, с.о. Геолог, ул.
телевышки № 28.

промзона в районе

(м естонахож дение)

Особые условия
действия лицензии
Лицензиар

(в соответствии со статьей 36 Закона Р еспублики Казахстан «О р азр еш ен и ях и уведомленияж>)

Комитет экологического регулирования, контроля и государственной
инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики
Республики Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения

002

Срок действия
Дата выдачи
приложения

19.05.2015

Место выдачи

г.Астана

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии 15008029
Дата выдачи лицензии 29.04.2015 год
Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:
- Составление технико-экономического обоснования проектов для месторождений углеводородного

сырья
- Составление технологических регламентов для месторождений углеводородного сырья
- Составление проектных документов для месторождений углеводородного сырья
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисное буровое
предприятие "КазМунайГаз- Бурение"
Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., Геологский с.о., с.
Геолог, промзона в районе телевышки № 28., БИН: 971140000323
(полное н аи м ен о в ан и е, м естонахож дение, бизнес-идентиф икационны й н ом ер ю ридического
лица (в том числе иностранного ю ридического лица), бизнес-идентиф икационны й ном ер
филиала или представительства иностранного ю ридического лица - в случае отсутствия
бизнес-идентиф икационного н о м ер а у ю ридического лица/полностью ф ам и ли я, им я,
отчество (в случае наличия), индивидуальны й идентиф икационны й н ом ер ф изического лица)

Производственная база

Атырауская обл., г. Атырау, Геологский с.о., промзона в районе
телевышки № 28
(м естонахож дение)

Особые условия
действия лицензии
Лицензиар

(в соответствии со статьей 36 Закона Р еспублики Казахстан «О р азр еш ен и ях и уведомленияж>)

Комитет экологического регулирования, контроля и государственной
инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики
Республики Казахстан.
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения

003

Срок действия
Дата выдачи
приложения

29.01.2016

Место выдачи

г.Астана

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯ
29.04.2015 жылы

15008029

Мұнай және газ саласындағы тау-кен (пайдалы қазбаларды барлау, өндіру), 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)

"ҚазМұнайГаз-Бұрғылау"
серіктестігі

Сервистік

бұрғылау

кәсіпорны"

жауапкершілігі

шектеулі

Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Геолог с.о., Геолог а., телемұнара
аумағындағы өнеркәсіптік аймағы № 28., БСН: 971140000323 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

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

Басшы (уәкілетті тұлға)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Алғашқы берілген күні

16.07.2009

Лицензияның
қолданылу кезеңі
Берілген жер

Астана қ.

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензияның нөмірі 15008029
Лицензияның берілген күні 29.04.2015 жылы
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:
- Көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды игеру, сынаудан өткізу
- Көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды сынау
- Мұнай қабаттарының мұнай беруін арттыру және ұңғымалардың өнімділігін ұлғайту
- Көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды консервациялау
- Құрлықтағы көмірсутекті шикізат кен орындарында мұнайдың төгілуін болғызбау және жою

жөніндегі жұмыстар
- Көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды цементтеу
- Көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды теңізде бұрғылау
- Көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды құрлықта бұрғылау
- Көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды ішкі су айдындарында бұрғылау
- Кен орындарында ұңғымаларды жерасты жөндеу (күрделі)
- Кен орындарында ұңғымаларды жерасты жөндеу (ағымдағы)
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат

"ҚазМұнайГаз-Бұрғылау"
Сервистік
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

бұрғылау

кәсіпорны"

Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Геолог с.о., Геолог а.
, телемұнара аумағындағы өнеркәсіптік аймағы № 28., БСН: 971140000323
(заңды тұлғаның (соны ң ішінде шетелдік заңды тұлғаны ң) толық атауы, м екен ж ай ы , бизнессәйкестендіру н ө м ір і, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру н өм ірі болм аған жағдайда шетелдік заңды тұлға ф илиалы ны ң нем есе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру н өм ірі/ж еке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндірістік база

Атырау обл., Атырау қ.,
өнеркәсіптік аймағы № 28.

Геолог

с.о.,

телемұнара

аумағындағы

(орналасқан жері)

Лицензияның
қолданылуы ны ң
ерекше шарттары

(«Рұқсаттар ж әне хабарлам алар
сәйкес)

туралы»

Қазақстан Республикасы

Заңы ны ң

36-бабы на

Лицензиар

Мұнай-газ
кешеніндегі
мемлекеттік инспекция
Энергетика министрлігі.

экологиялық
реттеу,
бақылау
және
комитеті. Қазақстан Республикасының

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ______________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Қосымшаның нөмірі
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Қолданылу мерзімі
Қосымшаның берілген
күні

29.04.2015

Берілген орны

Астана қ.

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензияның нөмірі 15008029
Лицензияның берілген күні 29.04.2015 жылы
Лнцензняланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:
- Көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды жою
- Көмірсутекті шикізат кен орындарында технологиялық жұмыстарды жүргізу (геофизикалық

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

Лнцензнат

"ҚазМұнайГаз-Бұрғылау"
Сервистік
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

бұрғылау

кәсіпорны"

Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Геолог с.о., Геолог а.
, телемұнара аумағындағы өнеркәсіптік аймағы № 28., БСН: 971140000323
(заңды тұлғаның (соны ң ішінде шетелдік заңды тұлғаны ң) толық атауы, м екен ж ай ы , бизнессәйкестендіру н ө м ір і, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру н өм ірі болм аған жағдайда шетелдік заңды тұлға ф илиалы ны ң нем есе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру н өм ірі/ж еке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндірістік база

Атырау обл., Атырау қ.,
өнеркәсіптік аймағы № 28.

Геолог

а.о.,

Телемұнара

аумағындағы

(орналасқан жері)

Лнцензняның
қолданылуы ны ң
ерекше шарттары
Лнцензнар

(«Рұқсаттар ж әне хабарлам алар
сәйкес)

Мұнай-газ
кешеніндегі
мемлекеттік ннспекцня
Энергетнка мнннстрлігі.

туралы»

Қазақстан Республикасы

экологнялық
реттеу,
комнтеті. Қазақстан

Заңы ны ң

бақылау
және
Республикасының

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

36-бабы на

Қосымшаның нөмірі

002

Қолданылу мерзімі
Қосымшаның берілген
күні
Берілген орны

19.05.2015

Астана қ.

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензияның нөмірі 15008029
Лицензияның берілген күні 29.04.2015 жылы
Лнцензняланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:
- Көмірсутекті шикізат кен орындарына арналған жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін

жасау
- Көмірсутекті шикізат кен орындарына арналған жобалардың технологиялық регламенттерін жасау
- Көмірсутекті шикізат кен орындарына арналған жобалардың жобалық құжаттарын жасау
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лнцензнат

"ҚазМұнайГаз-Бұрғылау"
Сервнстік
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

бұрғылау

кәсіпорны'

Қазақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Геолог с.о., Геолог а.
, телемұнара аумағындағы өнеркәсіптік аймағы № 28., БСН: 971140000323
(заңды тұлғаның (соны ң ішінде шетелдік заңды тұлғаны ң) толық атауы, м екен ж ай ы , бизнессәйкестендіру н ө м ір і, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру н өм ірі болм аған жағдайда шетелдік заңды тұлға ф илиалы ны ң нем есе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру н өм ірі/ж еке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндірістік база

Атырау обл., Атырау қ.,
өнеркәсіптік аймағы № 28.

Геолог

с.о.,

телемұнара

аумағындағы

(орналасқан жері)

Лнцензняның
қолданылуы ны ң
ерекше шарттары
Лнцензнар

(«Рұқсаттар ж әне хабарлам алар
сәйкес)

Мұнай-газ
кешеніндегі
мемлекеттік ннспекцня
Энергетнка мнннстрлігі.

туралы»

Қазақстан Республикасы

экологнялық
реттеу,
комнтеті. Қазақстан

Заңы ны ң

бақылау
және
Республикасының

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

БИМУРАТОВ БЕРИК ШАДИМУРАТОВИЧ
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

36-бабы на

Қосымшаның нөмірі

003

Қолданылу мерзімі
Қосымшаның берілген
күні
Берілген орны

29.01.2016

Астана қ.

