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техникалық құрылғыларға пайдалану
РҰҚСАТ

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік
қауіпсіздік комитеті" республикалық
мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет индустриального

развития и промышленной
безопасности"

Астана қ. г.Астана.

"Каспийская Межотраслевая компания"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Нөмірі:

Берілген күні:

KZ00VEH00004273

17.03.2016

060005, Қазақстан Республикасы, Атырау облысы,
Атырау Қ.Ә., Атырау қ., УЛИЦА
ДОСМУХАМБЕТОВА, № 2 үй.

Кіріс нөмірі: KZ08RDR00004829

IMT-LN.X 1250C  азоттық генератор INMATEC, Германия
ВО-06-300 жарылыстан қорғалған біліктік желдеткіш, зауыт. № 17104 Ресей
Falch T3H типті жуу машинаның құбыршектермен жиынтығы (суды жылытатын жоғары қысымды сорғы
) Германия
Wap Neptune 7-72DE типті  жуу машинаның құбыршектермен жиынтығы (суды жылытатын жоғары
қысымды сорғы) Англия
BA-2010 тыныс жолдарына арналған ауа тазартқыш Domnick Hunter Limited, Англия
BLABO сұйыққойманы тазарту жүйесі,
зауыт.  № 1111 Oreco A/S, Lejrvej 25, DK-3500 Vaerloese, Дания
Manway Cannon дистанциялық басқарылатын тазарту жүйесі, зауыт. № 2857 Англия
Flottweg Z42-4/401 декантер Германия
Spiderjet ® 3000 қондырғысы Германия
BTS (COWS) жүйесі Mechanik Center Erlangen GmbH,  Германия.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі "Индустриялық даму және өнеркәсіптік
қауіпсіздік комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі "Каспийская Межотраслевая компания"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өтінішті және оған қоса берілген техникалық құжаттама пакетін
қарап, «Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңының 74-бабына сәйкес және «Кран Сервис ЛТД» ЖШС
09.03.2016ж. № 62 оң сараптамалық қорытындыны ескере отырып, қауіпті өндірістік объектілерде
мынадай технологиялар, техникалық құрылғылар және материалдарды қолдануға рұқсат береді:

Рұқсаттың, Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау аясыдағы заңнама талаптарын, сондай-ақ,
дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасын міндетті сақтау кезінде күші бар.

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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Заместитель председателя Баитов Канат
Курмашевич

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
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на портале www.elicense.kz.


