
Хабарламаны қабылдау туралы
талон

Республиканское государственное
учреждение "Комитет индустриального

развития Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики

Казахстан"

Нұр-Сұлтан қ., Даңғылы Қабанбай Батыр,
№ 32/1 үй

г.Нур-Султан, Проспект Қабанбай Батыр,
дом № 32/1

Осымен, "ExEnGroup" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 140011, Қазақстан Республикасы, Павлодар
облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., улица Мухтара Ауэзова, № 49 үй, 67, 140940025618

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, орналасқан жері, 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)

Энергия аудиті мен энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметті
жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және (немесе) олардың біліктілігін арттыру
жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама бойынша белгілі бір
іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны туралы хабарлайды

(қызметтің немесе әрекеттің атауы)

Қабылдайтын ұйымның атауы "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігінің Индустриялық даму комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

"Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму

министрлігінің Индустриялық даму
комитеті" республикалық

мемлекеттік мекемесі

Хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі: KZ18UWH00000498

Ескертуді алған күні мен уақыты: 10.03.2021 06:53

Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму

министрлігі

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития Республики

Казахстан

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.

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.
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.



Талон
о приеме уведомления

Республиканское государственное
учреждение "Комитет индустриального

развития Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики

Казахстан"

Нұр-Сұлтан қ., Даңғылы Қабанбай Батыр,
№ 32/1 үй

г.Нур-Султан, Проспект Қабанбай Батыр,
дом № 32/1

Настоящим, Товарищество с ограниченной ответственностью "ExEnGroup", 140011, Республика Казахстан,
Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, дом № 49, 67, 140940025618

уведомляет о:

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного
юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица

– в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в
случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

начале осуществления деятельности по Уведомление о начале или прекращении деятельности
по энергоаудиту и переподготовки и (или) повышения квалификации кадров,
осуществляющих деятельность в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности

(указывается наименование деятельности или действия)

Наименование принимающей организации Республиканское государственное учреждение "Комитет
индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан"

"Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму

министрлігінің Индустриялық даму
комитеті" республикалық

мемлекеттік мекемесі

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ18UWH00000498

Дата и время приема уведомления: 10.03.2021 06:53

Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму

министрлігі

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития Республики

Казахстан

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.

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.
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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