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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕГАР"Выдана

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

Республика  Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая/Тургут Озала,
150/230, блок 12, офис 875., БИН: 000240002290

Изыскательская деятельностьна занятие

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

31.03.2000 года ГСЛ № 001183

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

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
-коммунального хозяйства

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АстанаМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

ГСЛ № 001183Номер лицензии

31.03.2000Дата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе-

Полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования-

Геофизические исследования, рекогносцировка и съемка-

Инженерно-геодезические работы, в том числе:-

Топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также
съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их
элементов)

-

Геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок,
геофизических и других точек изысканий

-

Построение и закладка геодезических центров-

Создание планово-высотных съемочных сетей-

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
(полное наименование лицензиара)

Лицензиар

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕГАР"

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая/Тургут Озала, 150/230,
блок 12, офис 875., БИН: 000240002290
(полное наименование, местонахождение, реквизиты БИ Н юридического лица / полностью фамилия, имя,
отчество, реквизиты И И Н физического лица)

Производственн
ая база

(местонахождение)

Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Срок действия лицензии
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МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯ

"ДЕГАР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіБерiлдi

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

Қазақстан Республикасы, Алматы  қ., Бостандық ауданы, Абай даңғылы/Тургут Озалы,
150/230, 12 блок, 875 офисі., БСН: 000240002290

Іздестiру қызметiҚызмет түрі

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

31.03.2000 жылы ГСЛ № 001183

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

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

Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі. Қазақстан Республикасы Құрылыс және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

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

Астана қ.Берілген жер



МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША

ГСЛ № 001183Лицензияның нөмiрi

31.03.2000Лицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

Лицензияның сериясы

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

Инженерлiк-геологиялық және инженерлiк-гидрогеологиялық жұмыстар, оның iшiнде-

Жер қабаттарын далалық зерттеулер, гидрогеологиялық зерттеулер-

Геофизикалық зерттеулер, шолып байқау және түсiру-

Инженерлiк-геодезиялық жұмыстар, оның iшiнде:-

Жобалау мен салуға арналған топографиялық жұмыстар (1:10000-нан 1:200-ге дейiнгi масштабтағы түсiрулер,
сондай-ақ жерасты коммуникациялары мен құрылыстарын түсiру, жердегi желiлiк құрылыстар мен олардың
элементтерiн трассалау және түсiру)

-

Инженерлiк-геологиялық әзiрлемелердi, геофизикалық және басқа да iздестiру нүктелерiн бекiту арқылы нақты
iске асырумен байланысты геодезиялық жұмыстар

-

Геодезиялық орталықтарды салу және қалау-

Жоспарлы-биiктiк түсiру желiлерiн құру-

Қазақстан Республикасының Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері агенттігі. Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылық істері агенттігі
(лицензиярдың толық атауы)

Лицензиар

НОКИН СЕРИК КЕНЕСОВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлетт і адамның) тегi және аты-жөні)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "ДЕГАР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Абай даңғылы/Тургут Озалы, 150/230,
12 блок, 875 офисі., БСН: 000240002290
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН реквизиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты толығымен,
Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база

(орналасқан жерi)

Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Астана қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі


