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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, АБАЯ, дом № 150/230., 875., БИН:
000240002290

Эксплуатация горных и химических производствна занятие

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

17.02.2015 года 15003298

Вид лицензии

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

Республиканское государственное учреждение "Комитет
индустриального развития и промышленной безопасности".
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ОРДАБАЕВ МАХСУТ КУТЫМОВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.АстанаМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

15003298Номер лицензии

17.02.2015 годДата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

15003298

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

Испытания после ремонта скважин-

Промывка, цементация, опробование и освоение скважин-

Ведение технологических работ на месторождениях-

Подземный и капитальный ремонт скважин, демонтаж оборудования и агрегатов, установка подъемника скважин-

Республиканское государственное учреждение "Комитет индустриального
развития и промышленной безопасности". Министерство по инвестициям и

развитию Республики Казахстан.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ОРДАБАЕВ МАХСУТ КУТЫМОВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕГАР"

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, АБАЯ, дом № 150/230., 875.,
БИН: 000240002290
(полное наименов ание, местонахождение, реквизиты БИН юридического лица / полностью фамилия,
имя, отчеств о, рекв изиты ИИ Н физического лица)

Производственная база Алматинская обл., Карасайский район, с.о. Райымбекский, село Долан, ул.
Достык, дом № 53 А.

(местонахождение)

001Номер приложения к
лицензии

г.АстанаМесто выдачи

Срок действия лицензии

17.02.2015Дата выдачи приложения
к лицензии
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МЕМЛЕКЕТТIК 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, АБАЯ, № 150/230 үй., 875., БСН:
000240002290

Тау-кен және химия өндiрiстерiн пайдалануҚызмет түрі

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

17.02.2015 жылы 15003298

Лицензия түрі

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

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

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасы
инвестициялар және даму министрлігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

ОРДАБАЕВ МАХСУТ КУТЫМОВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

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

Астана қ.Берілген жер



МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША

15003298Лицензияның нөмiрi

17.02.2015 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

15003298

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

Ұңғымаларды жөндеуден кейін сынау-

Ұңғымаларды шаю, цементтеу, сынаудан өткізу және игеру-

Кен орындарында технологиялық жұмыстарды жүргізу-

Ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу, жабдықты және агрегаттарды кері монтаждау, ұңғымалар көтергішін
орнату

-

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму

министрлігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Лицензиар

ОРДАБАЕВ МАХСУТ КУТЫМОВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлетт і адамның) тегi және аты-жөні)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "ДЕГАР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, АБАЯ, № 150/230 үй., 875.,
БСН: 000240002290
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база Алматы обл., Қарасай ауд., Райымбек с.о., Долан аулы, Достық к-сі, № 53 А үй
.

(орналасқан жерi)

001Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Астана қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

17.02.2015Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi


