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Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігі

Министерство по инвестициям и
развитию Республики Казахстан

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік
қауіпсіздік комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет индустриального
развития и промышленной безопасности"

Астана қ.

г.Астана.

Нөмірі:

KZ44VEK00007118

Кіріс нөмірі:

KZ32RDT00004623

Берілді:

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына
АТТЕСТАТ
"Кәсіп оқыту" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)

"Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 72-бабына және «Level Project» ЖШС-ның
сарапшылық тұжырымға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында жұмыстар жүргізу
құқығы берілді.

өнеркәсіптің тау-кен металлургия, геологиялық барлау, мұнай-газ, мұнай-химия, энергетика, химия және
құрылыс салаларындағы қауіпті өндірістік объектілерінде
(өнеркәсіптің саласы көрсетіледі)

- Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу
- Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау
- Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу
(қызметтің шағын түрі (лері) көрсетіледі)

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

Басшы (уәкілеттi тұлға) :
Заместитель председателя Нурашев Тимур Бекбулатович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Берілген күні:

08.09.2017

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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