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здание № 746,141040025233

АТТЕСТАТ
на право проведения работ в области промышленной безопасности

IDENTРеспубликанское государственное учреждение "Комитет промышленной безопасности Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", в соответствии со статьей 72 Закона Республики Казахстан «О 
гражданской защите» и Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», учитывая 
положительное экспертное заключение от 21.09.2022 года № 06-22 ТОО «Technical Inspection &Industrial Safety», 
предоставлено право проведения работ в области промышленной безопасности:

- Проведение технического обслуживания газопотребляющих систем
- Подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности

Проведения монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического
освидетельствования и ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для инвалидов
- техническое освидетельствование лифтов
- техническое обслуживание лифтов
- техническое диагностирование лифтов
- ремонт лифтов

-Проведение экспертизы промышленной безопасности (опасные технические устройства; технологии,
технические устройства, материалы, применяемые на опасных производственных объектах, за
исключением строительных материалов, применяемых на опасных производственных объектах;
проектные документы, подлежащие экспертизе в области промышленной безопасности в соответствии с
Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»; )

(указывается вид (ы) работ)

IDENTОсобые условия действия аттестата: Срок действия аттестата составляет пять лет.

Танабаев Муса Турманович

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



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.
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Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына
АТТЕСТАТ

Берілген күні: 03.10.2022

"Қазорталықбаптау" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

100600, Қазақстан Республикасы, Ұлытау
облысы, Жезқазған Қ.Ә., Жезқазған қ.,

Промышленная Зона Өндірістік аймағы, №
746 ғимарат,141040025233

IDENTҚазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі, «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 72-бабына және «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес және 21.09.2022 жылғы № 06-22 «Technical Inspection &Industrial Safety»
ЖШС-нің оң сараптамалық қорытындысын ескеріп , өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында
жұмыстар жүргізу құқығы берілді:

- Газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу
- Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау

Лифтілерді, эскалаторларды, траволаторларды, сондай-ақ мүгедектерге арналған көтергіштерді
монтаждауды, оларға техникалық қызмет көрсетуді, оларды техникалық диагностикалауды, техникалық
куәландыруды және жөндеуді жүргізу құқығына аттестатталуға жатады
- техникалық куәландыру лифтілер (-ге) (-ді)
- техникалық қызмет көрсету лифтілер (-ге) (-ді)
- техникалық диагностикалау лифтілер (-ге) (-ді)
- жөндеу лифтілер (-ге) (-ді)

-Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу (қауіпті техникалық құрылғылар; қауіпті өндірістік
объектілерде қолданылатын құрылыс материалдарын қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерде
қолданылатын технологиялар, техникалық құрылғылар, материалдар; «Жер қойнауы және жер қойнауын
пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы
сараптамаға жататын жобалау құжаттары; )

(жұмыстардың түрі (лері) көрсетіледі)

IDENTАттестатты қолданудың ерекше шарттары: Аттестаттың қолданылу мерзімі бес жылды құрайды.

Танабаев Муса Турманович

Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Заместитель председателя
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