Namuna №1.
Chiqish №_____
“___”__________20___yil.
Oʻzbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar
vazirligining yongʻinga qarshi avtomatika vositalarini,
qoʻriqlash signalizatsiyalarini, yongʻindan darak
beruvchi
va
qo’riqlash-yong’indan
saqlash
signalizatsiyalarni loyihalashtirish, montaj qilish,
sozlash, taʼmirlash va ularga texnik xizmat koʻrsatish
faoliyatini litsenziyalash komissiyasiga
ARIZA
______________________________________ Sizdan ___________________________
(Yuridik shaxs tomonidan amalga

_____________________________________________________________________________
oshirilishi moʻljallanayotgan faoliyatning aniq turi koʻrsatiladi: yongʻinni suvli, gazli va kukunli oʻchirish qurilmalarini, qoʻriqlash

_____________________________________________________________________________
signalizatsiyalarini, yongʻindan darak beruvchi va qoʻriqlash-yongʻindan saqlash signalizatsiyalarni hamda xabar berish vositalarini

_____________________________________________________________________________
loyihalashtirish, montaj qilish, sozlash, taʼmirlash va ularga texnik xizmat koʻrsatish)

faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya berishingizni soʻraydi.
Rekvizitlar:
1. ____________________________________________________________________
(yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli)

2. ____________________________________________________________________
(uning joylashgan joyi (pochta manzili))

3.____________________________________________________________________
(bank muassasasining nomi va bank muassasasidagi hisob raqami)

STIR____________ tel: ___________faks___________Email_____________
Ilova:
1. Mutaxassislarning malaka tarkibi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar ____ varaqda.
2. Mehnat daftarchasining nusʼhalari ____ varaqda.
3. Maʼlumoti yoki maxsus tayyorgarligi toʻgʻrisidagi hujjatlarning nusʼhalari
____ varaqda.
4. Moddiy-texnik bazasining mavjudligi toʻgʻrisida maʼlumotlar ____ varaqda.
5. Litsenziya berish toʻgʻrisidagi arizani koʻrib chiqish uchun yigʻim toʻlanganligini
tasdiqlovchi toʻlov topshiriqnomalarini nusʼhasi____ varaqda.
Yuridik shaxsning
rahbari

___________________
imzo
M.Oʻ.

F.I.Sh.

Namuna №2.
_______________________________________________________________________ mutaxasisslarining malaka tarkibi toʻgʻrisidagi
(yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli)

№

1.

2.

MAʼLUMOTLAR

Tugʻilgan sanasi va
Maxsus faoliyat turi boʻyicha
Maʼlumoti
joyi,
malaka toifasi yoki tegishli
Turar joyi
(qaysi oʻquv muassasasini
Yuridik shaxs shtatida egallab turgan lavozimi
Mehnat staji
soha boʻyicha maxsus
Pasport seriyasi va
tamomlagan)
raqami
tayyorgarlik
1
2
3
4
5
6
Yongʻinni suvli, gazli va kukunli oʻchirish qurilmalarini, qoʻriqlash signalizatsiyalarini, yongʻindan darak beruvchi va qoʻriqlash-yongʻindan saqlash signalizatsiyalarni hamda xabar berish vositalarini
loyihalashtirish
Ishlarning rahbari
12.01.1981 yil,
Tashkent shahar,
Oliy, Toshkent arxitektura-qurilish
Maxsus faoliyat boʻyicha
Tashkent shahar,
Yunusobad tumani,
instituti, suv taʼminoti
razryadi yoki faoliyat
Yongʻinni suvli oʻchirish qurilmalarini
Faoliyat turi boʻyicha
Yunusobod tumani.
va kanalizatsiya tizimlarini
boʻyicha maxsus
loyihalashtiruvchi muhandis
mehnat staji 8 yil
___-mavze, ___-uy,
AA 0000000
___-xonadon.
loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi
tayyorgarligi yoʻq
Ishlarning bajaruvchisi
Yongʻinni gazli va kukunli oʻchirish
Maxsus faoliyat boʻyicha
24.08.1974 yil,
qurilmalarini, qoʻriqlash signalizatsiyalarini,
Oliy, Toshkent davlat texnika
Xovost tumani,
razryadi yoki faoliyat
Sirdaryo viloyati,
yongʻindan darak beruvchi va qoʻriqlashFaoliyat turi boʻyicha
universiteti, informatika
______ koʻchasi,
boʻyicha maxsus
Xovost tumani. AA
yongʻindan saqlash signalizatsiyalarni hamda
mehnat staji 5 yil
va informatsion texnologiyalar
___-uy, __-xonadon.
tayyorgarligi yoʻq
0000000
xabar berish vositalarini loyihalashtiruvchi
muhandis

F.I.Sh.

Yongʻinni kukunli oʻchirish qurilmalarini, qoʻriqlash signalizatsiyalarini, yongʻindan darak beruvchi va qoʻriqlash-yongʻindan saqlash signalizatsiyalarni hamda xabar berish vositalarini montaj qilish, sozlash,
taʼmirlash va ularga texnik xizmat koʻrsatish
Ishlarning rahbari
Yongʻinni kukunli oʻchirish qurilmalarini,
3.
Maxsus faoliyat boʻyicha
03.08.1984 yil,
Samarqand shahar,
qoʻriqlash signalizatsiyalarini, yongʻindan darak
razryadi yoki faoliyat
Oliy, Toshkent axborot texnologiyalari
Samarqand viloyati,
Faoliyat turi boʻyicha
________koʻchasi,
beruvchi va qoʻriqlash-yongʻindan saqlash
boʻyicha maxsus
universiteti, telekommunikatsiya
Samarqand shahri.
mehnat staji 6 yil
___-uy, __-xonadon.
signalizatsiyalarni hamda xabar berish
tayyorgarligi yoʻq
AA 0000000
vositalarini elektromontyori
Ishlarning bajaruvchisi
Oʻrta – maxsus,
Yongʻinni kukunli oʻchirish qurilmalarini,
4.
27.10.1972 yil,
Yakkasaroy tumani,
Toshkent radiotexnika va avtomatika
qoʻriqlash signalizatsiyalarini, yongʻindan darak
Toshkent shahar,
Maxsus faoliyat boʻyicha
Faoliyat turi boʻyicha
________koʻchasi,
kasb-hunar kolleji, avtomatik nazorat
beruvchi va qoʻriqlash-yongʻindan saqlash
Yakkasaroy tumani.
5-razryad
mehnat staji 4 yil
___-uy, __-xonadon.
qilish, rostlash va boshqarish priborlari,
signalizatsiyalarni hamda xabar berish
AA 0000000
apparati va tizimlarini sozlovchi
vositalarini elektromontyori

5

27.10.1972 yil,
Xorazm viloyati,
Urganch shahar. AA
0000000

Yongʻinni suvli va gazli oʻchirish qurilmalarini montaj qilish, sozlash, taʼmirlash va ularga texnik xizmat koʻrsatish
Ishlarning bajaruvchisi
Oʻrta – maxsus, Mirbod sanoat kasbUrganch shahar,
hunar kolleji, qoʻlda paydvanlovchi
Maxsus faoliyat boʻyicha
Yongʻinni suvli va/yoki gazli oʻchirish
________koʻchasi,
5-razryad
qurilmalarini elektromontyori
va/yoki sanitariya-texnik uskunalarini
___-uy, __-xonadon.
montaj qiluvchi

___________________________________
(yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli)

________________________________
M.Oʻ.

(yuridik shaxs rahbarining imzosi)

Faoliyat turi boʻyicha
mehnat staji 5 yil

_______________________________
(yuridik shaxs rahbarining F.I.Sh.)

Namuna №3.
____________________________________________________________________ moddiy-texnik bazaning mavjudligi boʻyicha
(yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli)

Manzili,
Telefon
raqami
1

Soha boʻyicha faoliyatni amalga oshirish uchun
pribor, asbob-uskuna va vositalarning nomi
hamda boshqa texnik vositalar
2

Kombinatsiyalashtirilgan pribor (qurilma
markasi).
Megommetr (qurilma markasi).
Shumomer (qurilma markasi).
Elektr kavsharlagich.
Elektr perforator.
Elektr pirmadasta.
Chilangar asboblari toʻplami .
Elektr montaj asboblari toʻplami.
Montaj qiluvchining kaskasi.
Montaj qiluvchining belbogʻi.
Narvon.
Ikki yoqqa ochiladigan narvon.
Kompressor (qurilma markasi).
Avtomatlashtirilgan loyihalashtirish uchun
dasturiy-grafik kompleksli Pentium –IV shaxsiy
kompyuteri (undan past emas).
Grafika materiallarini bosish uchun qurilma.

___________________________________

MAʼLUMOTLAR

Normativ-huquqiy va normativ-texnik hujjatlar

3
«Alohida faoliyat turlarini litsenziyalash toʻgʻrisida»
Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni № 71-II 25.05.2000 y;
Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil
27 oktyabrdagi 880-sonli Qarori bilan tasdiqlangan «Yongʻinga
qarshi avtomatika vositalarini, qoʻriqlash signalizatsiyalarini,
yongʻindan darak beruvchi va yongʻindan saqlovchi
signalizatsiyalarni loyihalashtirish, montaj qilish, sozlash,
taʼmirlash va ularga texnik xizmat koʻrsatish faoliyatini
litsenziyalash toʻgʻrisida Nizom»;
RDPB 01-001:2007 «Avtomatik yongʻin oʻchirish
qurilmalari. Oʻrnatish talablari. Ishlarni bajarish va qabul
qilishga qoidalari.»;
RDPB 01-002:2007 «Yongʻindan darak berish qurilmalari.
Oʻrnatish talablari. Ishlarni bajarish va qabul qilishga
qoidalari.»;
RDPB
01-003:2008
«Yongʻin
avtomatikasi
qurilmalari.Texnik xizmat koʻrsatish va rejali- ogohlantiruvchi
taʼmirlash ishlari.»;
RDPB 01-004:2010 «Yongʻin oʻchirish qurilmasining,
yongʻin va qoʻriqlash xabargoxlarining grafik shartli
belgilanishi.»;
VSN 25-09.68-85 «Qoʻriqlash, yongʻin va qoʻriqlashyongʻin signalizatsiya ishlarni bajarish va qabul qilishga
qoidalari»;
SHNK 2.04.09-2007 «Bino va inshootlarning yongʻin
avtomatikasi» va boshqa shu sohadagi normativ hujjatlar.

________________________________

(yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli)

(yuridik shaxs rahbarining imzosi)

M.Oʻ.

Loyiha smeta
hujjatlarini saqlash
uchun seyf
mavjudligi

Ishchixizmatchilar
uchun xizmat
xonasi
(mavjudligi va
maydoni)

Asbobuskunalarni va
texnik vositalarni
saqlash uchun
xona yoki maxsus
ajratilgan joy

4

5

6

Mavjud 1 dona.

36 m2 xona.

16 m2 xona.

_______________________________
(yuridik shaxs rahbarining F.I.Sh.)

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 27 oktyabrdagi “Yongʻinga qarshi avtomatika vositalarini,
qoʻriqlash signalizatsiyalarini, yongʻindan darak beruvchi va yongʻindan saqlovchi signalizatsiyalarni loyihalashtirish,
montaj qilish, sozlash, taʼmirlash va ularga texnik xizmat koʻrsatish faoliyatini litsenziyalash toʻgʻrisidagi Nizomni tasdiqlash
haqida”gi 880-sonli Qaroriga asosan litsenziya olish uchun taqdim etilishi kerak boʻlgan
Hujjatlar roʻyxati
1. Litsenziya berish toʻgʻrisidagi ariza (Oʻzbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining yongʻinga qarshi avtomatika
vositalarini, qoʻriqlash signalizatsiyalarini, yongʻindan darak beruvchi va qo’riqlash-yong’indan saqlash signalizatsiyalarni
loyihalashtirish, montaj qilish, sozlash, taʼmirlash va ularga texnik xizmat koʻrsatish faoliyatini litsenziyalash komissiyasiga), unda
quyidagilar koʻrsatiladi: yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-xuquqiy shakli, uning joylashgan joyi (pochta manzili), bank
muassasasining nomi va bank muassasasidagi hisob raqami, litsenziyalanayotgan faoliyatning (uning bir qismining) yuridik shaxs
tomonidan amalga oshirilishi moʻljallangan turi (11-band);
2.Mutaxasisslarning malaka tarkibi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar (11-band);
№

Tugʻilgan sanasi va
Maʼlumoti
Maxsus faoliyat turi boʻyicha
Turar
Yuridik shaxs shtatida
Mehnat
joyi, Pasport seriyasi
(qaysi oʻquv muassasasini
malaka toifasi yoki tegishli soha
joyi
egallab turgan lavozimi
staji
va raqami
tamomlagan)
boʻyicha maxsus tayyorgarlik
1
2
3
4
5
6
Yongʻinni suvli, gazli va kukunli oʻchirish qurilmalarini, qoʻriqlash signalizatsiyalarini, yongʻindan darak beruvchi va qoʻriqlash-yongʻindan saqlash
signalizatsiyalarni hamda xabar berish vositalarini loyihalashtirish
Ishlarning rahbari
F.I.Sh.

Ishlarning bajaruvchisi
Yongʻinni kukunli oʻchirish qurilmalarini, qoʻriqlash signalizatsiyalarini, yongʻindan darak beruvchi va qoʻriqlash-yongʻindan saqlash signalizatsiyalarni
hamda xabar berish vositalarini montaj qilish, sozlash, taʼmirlash va ularga texnik xizmat koʻrsatish
Ishlarning rahbari
Ishlarning bajaruvchisi
Yongʻinni suvli va gazli oʻchirish qurilmalarini montaj qilish, sozlash, taʼmirlash va ularga texnik xizmat koʻrsatish
Ishlarning bajaruvchisi

____________________________
(yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli)

__________________
M.Oʻ.

_______________________________

(yuridik shaxs rahbarining imzosi)

(yuridik shaxs rahbarining F.I.Sh.)

3. Mahnat daftarchalarining nusʼhalari (mutaxasisslarning malaka tarkibi toʻgʻrisidagi maʼlumotlarga muvofiq)
(11-band);
4. Maʼlumoti yoki maxsus tayyorgarligi toʻgʻrisidagi xujjatlarning nusʼhalari (mutaxasisslarning malaka tarkibi toʻgʻrisidagi
maʼlumotlarga muvofiq) (11-band);
5. Litsenziyalanayotgan faoliyat turini amalga oshirish uchun zarur boʻlgan moddiy-texnik bazaning mavjudligi boʻyicha
maʼlumotlar (11-band);

Manzili,
Telefon
raqami

Soha boʻyicha faoliyatni amalga
oshirish uchun asbob-uskunalar
va boshqa texnik vositalar

Normativ-huquqiy va
normativ-texnik adabiyotlar

Loyiha smeta
hujjatlarini saqlash
uchun seyf

Ishchi-xizmatchilar
uchun xizmat xonasi
(mavjudligi va
maydoni)

Asbob-uskunalarni
va texnik vositalarni
saqlash uchun xona
yoki maxsus ajratilgan
joy

1

2

3

4

5

6

____________________________
(yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli)

__________________
M.Oʻ.

(yuridik shaxs rahbarining imzosi)

_______________________________
(yuridik shaxs rahbarining F.I.Sh.)

6. Litsenziya berish toʻgʻrisidagi arizani koʻrib chiqish uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari miqdoridagi to’lov
topshiriqnomasinig (bank muxri tushirilgan) nushasi OʻzR FFV YoXvaFVITIning qoʻyidagi hisob raqamiga:
20203000605161053001, MFO 00446, STIR (INN) 307011029 «TURONBANK» Aksiyadorlik tijorat banki markaziy amaliyot
boshqarmasiga (15-band);
7. Davlat boji toʻlanganligi haqida toʻlov topshiriqnomasining nusʼhasi, litsenziya olish uchun eng kam ish haqining oʻn
barobari miqdorida OʻzR Moliya Vazirligi Gʻaznachiligining quyidagi hisob raqamiga: 23402000300100001010, MFO 00014, STIR
(INN) 201122919, Markaziy bank Toshkent shahar Bosh boshqarmasi hisob kassa markaziga. Toʻlov maqsadida
~08201~4014108602262663422909179~ shaxsiy raqamiga (38-band).
LITSЕNZIATLAR DIQQATIGA: litsenziya olish uchun eng kam ish haqining oʻn barobari miqdoridagi davlat boji
toʻlanganligi haqidagi toʻlov topshiriqnomasining nusʼhasi, Komissiyaning litsenziya berish yoki uning amal qilish muddatini
uzaytirish qarori qabul qilinganligi toʻgʻrisidagi bildirishnomasi Siz tomoningizdan olinganidan soʻng davlat boji toʻlanishi
kerak.
Qoʻshimcha maʼlumot: fvv.uz saytining (Faoliyat, Litsenziyalash) bo’limida tel:+998971 212-68-63.

Litsenziyalanadigan faoliyat turini amalga oshirish uchun zarur boʻlgan moddiy-texnik bazaning mavjudligi boʻyicha
MAʼLUMOTLAR

Manzili,
Telefon
raqami

Soha boʻyicha faoliyatni amalga
oshirish uchun asbob-uskunalar va
boshqa texnik vositalar

Normativ-huquqiy va
normativ-texnik
adabiyotlar

Loyiha smeta hujjatlarini
saqlash uchun seyf

Ishchi-xizmatchilar uchun
xizmat xonasi (mavjudligi
va maydoni)

Asbob-uskunalarni
va texnik vositalarni saqlash
uchun xona
yoki maxsus ajratilgan joy

1

2

3

4

5

6

______________________________________
(yuridik shaxsning nomi va tashkiliy-huquqiy shakli)

M.Oʻ.

______________________
(yuridik shaxs rahbarining imzosi)

________________________________________
(yuridik shaxs rahbarining F.I.Sh.)

Izoh:
1. Litsenziya talabgorida litsenziyalanadigan faoliyat turini bajarish uchun zarur boʻlgan quyidagi moddiy-texnik baza, asbob-uskunalar va boshqa texnik
vositalar mavjud boʻlishi lozim:
Litsenziya talabgorida faoliyatning litsenziyalanadigan turining barcha yoʻnalishlari boʻyicha ishlarni amalga oshirishi uchun quyidagilar boʻlishi kerak:
ishchi-xizmatchilar ishlashi uchun binoga;
signalizatsiyaning texnik vositalarini va yongʻinni oʻchirish qurilmalarini hamda asboblarni saqlash uchun xonaga (yoki maxsus ajratilgan binogajoyga);
loyiha-smeta hujjatlarini saqlash uchun temir sandiqa;
qoʻriqlash-yongʻin tizimlari va yongʻinni oʻchirishning avtomatlashtirilgan tizimlarini loyihalashtirish, montaj qilish, sozlash, taʼmirlash va ularga texnik xizmat koʻrsatish
sohasida
quyidagi
tavsiya
qilingan
roʻyhatga
asosan
qonun
hujjatlari,
texnik
reglamentlar,
ishlarni
bajarish
va
qabul
qilish
normalari
va qoidalariga:
«Alohida faoliyat turlarini litsenziyalash toʻgʻrisida» Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni № 71-II25.05.2000 y;
Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 27 oktyabrdagi 880-sonli Qarori bilan tasdiqlangan «Yongʻinga qarshi avtomatika vositalarini, qoʻriqlash
signalizatsiyalarini, yongʻindan darak beruvchi va yongʻindan saqlovchi signalizatsiyalarni loyihalashtirish, montaj qilish, sozlash, taʼmirlash va ularga texnik xizmat koʻrsatish
faoliyatini litsenziyalash toʻgʻrisida Nizom»;
RDPB 01-001:2007 «Avtomatik yongʻin oʻchirish qurilmalari. Oʻrnatish talablari. Ishlarni bajarish va qabul qilishga qoidalari.»;
RDPB 01-002:2007 «Yongʻindan darak berish qurilmalari. Oʻrnatish talablari. Ishlarni bajarish va qabul qilishga qoidalari.»;
RDPB 01-003:2008 «Yongʻin avtomatikasi qurilmalari.Texnik xizmat koʻrsatish va rejali- ogohlantiruvchi taʼmirlash ishlari.»;
RDPB 01-004:2010 «Yongʻin oʻchirish qurilmasining, yongʻin va qoʻriqlash xabargoxlarining grafik shartli belgilanishi.»;
VSN 25-09.68-85 «Qoʻriqlash, yongʻin va qoʻriqlash-yongʻin signalizatsiya ishlarni bajarish va qabul qilishga qoidalari.»;
SHNK 2.04.09-2007 «Bino va inshootlarning yongʻin avtomatikasi» va boshqa shu sohadagi normativ hujjatlar.
*Texnik adabiyotlarni xarid qilish yuzasidan murojaat:
RDPB – “Yongʻin xavfsizligi” tahririyati. Manzil: Toshkent sh., Buyuk ipak yoʻli koʻchasi, 204-uy. Telefon: 266-86-95.
SHNK – Oʻzbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qoʻmitasi. Manzil: Toshkent sh., Abay koʻchasi, 6-uy. Telefon: 244-15-95, 244-05-76 (faks).

2. Yongʻinga qarshi avtomatika vositalarini, qoʻriqlash signalizatsiyalarini, yongʻindan darak beruvchi va yongʻindan saqlovchi
signalizatsiyalarni loyihalashtirish boʻyicha faoliyatni amalga oshirish uchun litsenziat I-bandda koʻrsatilganlardan tashqari:
Avtomatlashtirilgan loyihalashtirish uchun dasturiy grafika kompleksli Pentium –IV shaxsiy kompyuterga (undan past emas);
Grafika materiallarini bosish uchun qurilmaga ega boʻlishi kerak;
3. Yongʻinga qarshi avtomatika vositalarini, qoʻriqlash signalizatsiyalarini, yongʻindan darak beruvchi va qoʻriqlash-yongʻindan
saqlovchi signalizatsiyalarni montaj qilish, sozlash, taʼmirlash va ularga texnik xizmat koʻrsatish faoliyatiniamalga oshirish uchun litsenziat Ibandda koʻrsatilganlardan tashqari quyidagi jadvalda koʻrsatilgan priborlarga, asbob-uskunalarga va vositalarga ega boʻlishi shart:

1.
2.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pribor, asbob-uskuna va vositaning
nomi
Kombinatsiyalashtirilgan pribor
Megommetr
Shumomer
Elektr kavsharlagich
Elektr perforator
Elektr parmadasta
Chilangarlik asboblari toʻplami
Elektro montaj asboblari toʻplami
Montaj qiluvchining kaskasi
Montaj qiluvchining belbogʻi
Narvon
Ikki yoqqa ochiladigan narvon

17.

Kompressor

T-r

Pribor, asbob-uskuna va vositaning turi
S-4312 (4311) yoki shunga oʻxshash
M-1101M; Ye6-4A yoki shunga oʻxshash
Sh-71 yoki shunga oʻxshash
Istalgan turi
Istalgan turi
Istalgan turi
Istalgan turi
Istalgan turi
Istalgan turi
Istalgan turi
Istalgan turi
Istalgan turi
SO-7 yoki shunga oʻxshash – faqat yongʻinni
oʻchirish qurilmalarini montaj qilish, sozlash
va taʼmirlash uchun

