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ЛИЦЕНЗИЯ

"Topoplan-3D" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіБерiлдi

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

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ.ә., Талғар қ.,
РЫСКУЛОВА, № 259 үй., 10., БСН: 140140010197

Іздестiру қызметiҚызмет түрі

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

12.02.2014 жылы 14002128

Лицензия түрі басты

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

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

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті. Қазақстан
Республикасы Өңірлік даму министрлігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

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

Астана қ.Берілген жер



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

14002128Лицензияның нөмiрi

12.02.2014 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

14002128

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

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 Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй
-коммуналдық шаруашылық істері комитеті. Қазақстан Республикасы Өңірлік

даму министрлігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Лицензиар

ГАЛИЕВ ВЛАДИСЛАВ ГЕРМАНОВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлетт і адамның) тегi және аты-жөні)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Topoplan-3D" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ.ә., Талғар қ.,
РЫСКУЛОВА, № 259 үй., 10., БСН: 140140010197
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Чайковский көшесі 22 үй, 213 кеңсе

(орналасқан жерi)

001Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Астана қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

12.02.2014Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы 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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

14002128Лицензияның нөмiрi

12.02.2014 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

14002128

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

Жер қабаттарын далалық зерттеулер, гидрогеологиялық зерттеулер-

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

"Алматы облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау
басқармасы" мемлекеттік мекемесі. Алматы облысының әкімшілігі.

Лицензиар

АБДЫБЕКОВ ДАНИЯР ТЕМИРБЕКОВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Topoplan-3D" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(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)

Өндiрiстік база Алматы қаласы, Сейфуллин к-сі, 410/78 ғимарат 2, 310 кеңсе

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ.ә., Талғар
қ., РЫСКУЛОВА, № 259 үй., 10., БСН: 140140010197

002Қосымшаның нөмірі

Талдықорған қ.Берілген орны

17.02.2017Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi


