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"Индустриялық даму және өнеркәсіптік
қауіпсіздік комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет индустриального

развития и промышленной безопасности"

Нұр-Сұлтан қ. г.Нур-Султан

Нөмірі: KZ65VEK00010717

Кіріс нөмірі: KZ37RDT00010547

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына
АТТЕСТАТ

Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму

министрлігі

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития

Республики Казахстан

Берілді: "ExEnGroup" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

"Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 72-бабына және «Incom company Group»
ЖШС-ның 2020 жылғы 20 шілдедегі № 022-20ПБ сарапшылық тұжырымға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздікті

қамтамасыз ету саласында жұмыстар жүргізу құқығы берілді.

энергетика (электр және жылу энергетикасы объектілерінде), мұнай және газ (мұнай өндіру, мұнай -газ
өндіру, мұнай-химия, мұнай өңдеу салалары объектілерінде, мұнай базалары мен авто жанармай құю

станциялары объектілерінде, газдарды дайындау және қайта өңдеу жөніндегі қауіпті өндірістік
объектілерде), металлургия (қара металдардың балқымаларын және осы металдар негізіндегі

қорытпаларды өндіру объектілерінде, түсті металдар балқытпаларын өндіру объектілерінде, бағалы
металдар балқымаларын және осы металдар негізіндегі қорытпаларды өндіру объектілерінде, коксохимия,

қосалқы өндірістер объектілерінде), химия, машина жасау, құрылыс, тау-кен (тау-кен өндіру, тау-кен
өңдеу, геологиялық барлау, тау-кен металлургия), құбыр, көлік (автомобиль және теміржол) қауіпті
өндірістік объектілерде пайдаланылатын қауіпті техникалық құрылғылар (мемлекеттік қадағалауын
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган жүзеге асыратын, 0,07 мегаПаскальдан астам

қысыммен немесе 115 Цельсий градустан асатын судың қайнау температурасы кезінде жұмыс істейтін,
жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар, фуникулерлер, лифтілер, мемлекеттік қадағалауын жергілікті
атқарушы органдар жүзеге асыратын, әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі 0,07 мегаПаскальдан

астам қысыммен және (немесе) 115 Цельсий градустан асатын судың қайнау температурасы кезінде
жұмыс істейтін бу және су жылыту қазандықтары (жылумен жабдықтау ұйымдары), 0,07 мегаПаскальдан

астам қысыммен жұмыс істейтін түтіктер, жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар, аспалы жолдар,
фуникулерлер, лифтілер); магистральдық құбырларды пайдаланатын кәсіпорындарда

(өнеркәсіптің саласы көрсетіледі)

- Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу

- Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу

- Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау

Аттестатты қолданудың ерекше шарттары:
Аттестаттың қолданылу мерзімі бес жылды құрайды.
Аттестат берген орган:
"Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесі.

(қызметтің шағын түрі (лері) көрсетіледі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Берілген күні: 06.08.2020

Басшы (уәкілеттi тұлға) :

Заместитель председателя

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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"Индустриялық даму және өнеркәсіптік
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Республиканское государственное
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Нұр-Сұлтан қ. г.Нур-Султан

Номер: KZ65VEK00010717
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АТТЕСТАТ
на право проведения работ в области промышленной безопасности

Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму

министрлігі

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития

Республики Казахстан

Выдан: Товарищество с ограниченной ответственностью "ExEnGroup"

(наименование организации)

В соответствии со статьей №72 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" и Законом
Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" и экспертного заключения ТОО «Incom company

Group» от 20.07.2020 г. № 022-20ПБ предоставлено право проведения работ в области обеспечения
промышленной безопасности

энергетической (на объектах электро- и теплоэнергетики); нефтяной и газовой (на объектах
нефтедобывающей, нефтегазодобывающей, нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслей,

нефтебаз и автозаправочных станций, на опасных производственных объектах по подготовке и
переработке газов); металлургической (на объектах по производству расплавов черных металлов и

сплавов на основе этих металлов; объектах по производству расплавов цветных металлов; объектах по
производству расплавов драгоценных металлов и сплавов на основе этих металлов, объектах

коксохимического, вспомогательных производств); химической; машиностроительной; строительной;
горной (горнодобывающей, горноперерабатывающей, геологоразведочной, горнометаллургической);

трубопроводной, транспортной (автомобильный и железнодорожный); на объектах, эксплуатирующих
опасные технические устройства (работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при

температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, грузоподъемные механизмы, эскалаторы,
фуникулеры, лифты, эксплуатируемые на опасных производственных объектах, государственный надзор
за которыми осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности, паровые

и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре
нагрева воды более 115 градусов Цельсия (организации теплоснабжения), сосуды, работающие под

давлением более 0,07 мегаПаскаля, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги,
фуникулеры, лифты на объектах социальной инфраструктуры, государственный надзор за которыми

осуществляется местными исполнительными органами); на предприятиях, эксплуатирующих
магистральные трубопроводы

(указывается отрасль промышленности)

- Разработка деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта

- Проведение экспертизы промышленной безопасности

- Подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности

Особые условия действия аттестата:
Срок действия аттестата составляет пять лет.
Орган, выдавший аттестат:
Республиканское государственное учреждение "Комитет
индустриального развития и промышленной безопасности".

(указывается подвид (ы) деятельности)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Дата выдачи: 06.08.2020

Руководитель (уполномоченное лицо):

Заместитель председателя
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