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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

Проектная деятельностьна занятие

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

31.03.2000 года ГСЛ № 001183

ІІІ КатегорияОсобые 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
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

ІII категория-

Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции
зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в
том числе:

-

Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций-

Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций-

Оснований и фундаментов-

Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:-

Электроснабжения до 35 кВ, до 110 кВ и выше-

Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и высокого
давления)

-

Внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с
вспомогательными объектами

-

Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ-

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) зданий и
сооружений жилищно-гражданского назначения, в том числе:

-

Для дошкольного образования, общего и специального образования, интернатов, заведений по подготовке
кадров, научно-исследовательских, культурно-просветительских и зрелищных учреждений, предприятий торговли
(включая аптеки), здравоохранения (лечения и профилактики заболеваний, реабилитации и санаторного
лечения), общественного питания и бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительных и спортивных
занятий, отдыха и туризма, а также иных многофункциональных зданий и комплексов с помещениями различного
общественного назначения

-

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)
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

Серия лицензии

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

ІII категория-

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов
производственного назначения, в том числе:

-

Для перерабатывающей промышленности, включая легкую и пищевую промышленность-

Для тяжелого машиностроения-

Плотин, дамб, других гидротехнических сооружений-

Конструкций башенного и мачтового типа-

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства),
включающее:

-

Мосты и мостовые переходы, в том числе транспортные эстакады и многоуровневые развязки-

Автомобильные дороги всех категорий-

Пути сообщения железнодорожного транспорта-

Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней
ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно
-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе:

-

Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа-

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

Жобалау қызметiҚызмет түрі

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

31.03.2000 жылы ГСЛ № 001183

ІІІ СанатЛицензия
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

3 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

Лицензияның сериясы

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

ІII санат-

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-

Инженерлiк жүйелер мен желiлердi, оның iшiнде:-

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

-

Су құбыры (ыстық және суық су) мен кәрiздiң iшкi жүйелерiн, сондай-ақ олардың қосалқы объектiлерi бар сыртқы
желiлерiн

-

Ішкi және сыртқы электрмен жарықтандыру, 0,4 кВт-қа дейiн және 10 кВт-қа дейiн электрмен жабдықтау жүйелерiн-

Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы, оның iшiнде:-

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

-

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)



МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША

ГСЛ № 001183Лицензияның нөмiрi

31.03.2000Лицензияның берiлген күнi

3 беттен 2-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

Лицензияның сериясы

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

ІII санат-

өндiрiстiк мақсаттағы, оның iшiнде:-

Жеңiл және тамақ өнеркәсiбiн қоса алғанда, қайта өңдеу өнеркәсiбiне арналған-

Ауыр машина жасауға арналған-

Бөгеттер, дамбалар, басқа да гидротехникалық құрылыстар-

Мұнара және дiңгек үлгiсiндегi конструкцияларға-

Технологиялық жобалау (көлiк құрылыстың технологиялық жобалардың бiр бөлiгiнiң өңдеуi) қоса-

Көпiрлер мен көпiр өткелдерiн, оның iшiнде көлiк эстакадалары мен көп деңгейлi жол айрықтарын қамтитын
технологиялық жобалау (көлiк құрылысы жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу)

-

Барлық санаттағы автомобиль жолдарын-

Темiр жол көлiгi қатынастарын-

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-

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


