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«Өнеркәсіптегі қауіпсіздік» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі - қауіпті өндірістік объектілердегі (ҚӨО)
өнеркәсіптік қауіпсіздік нормаларын қамтамасыз етуге 
бағытталған жұмыстар кешенін орындайтын Қазақстан 
Республикасында белсенді дамып келе жатқан сараптау 
орталығы.
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Товарищество с ограниченной ответственностью
   «Безопасность в промышленности» - 
активно развивающийся экспертный центр
в Республике Казахстан, выполняющий комплекс
          работ, направленный на обеспечение
промышленной безопасности на опасных
                 производственных объектах (ОПО).
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ЖҰМЫС ПРИНЦИПТЕРІПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Соблюдение требований закона Республики Казахстан 
«О гражданской защите»

«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарын сақтау



 Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу

 ҚОӨ өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу
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АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫПРЕИМУЩЕСТВА

ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

Кадрлық қамтамасыз ету

Қызметкерлер мен
мердігерлердің жоғары
біліктілігі
Жеке сынақ орталығы

Міндеттерді шешуге
кешенді көзқарас
Үлкен практикалық
жұмыс тәжірибесі

1

3

4

52

Кадровая обеспеченность

Высокая квалификация
сотрудников 

Собственный
испытательный центр

Комплексный подход
к решению задач

Большой практический
опыт работы

2

1

3
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 Проведение экспертизы промышленной безопасности

 Разработка декларации промышленной безопасности ОПО

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САРАПТАМАСЫЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Өнеркәсіптегі қауіпсіздік» ЖШС қызметінің негізгі бағыты 
өнеркәсіптік қауіпсіздікке сараптама жүргізу болып
табылады.
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Ключевым направлением деятельности
ТОО «Безопасность в промышленности» является
проведение экспертизы промышленной безопасности.
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САЛАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА

ТОО «Безопасность в промышленности» проводит
работы в области промышленной безопасности в отраслях:

горной

химической

нефтехимической

нефтеперерабатывающей

нефтегазодобывающей

грузоподъемной

энергетической

машиностроительной

строительной

на магистральных 
газопроводах

на объектах, работаю-
щих под  давлением

на компрессорных 
станциях

газовой

геологоразведочной

нефтяной и газовой

металлургической  

«Өнеркәсіптегі қауіпсіздік» ЖШС өнеркәсіп қауіпсіздігі са-
ласында жұмыстар жүргізуде:«Өнеркәсіптегі қауіпсіздік» ЖШС өнеркәсіп қауіпсіздігі
саласында жұмыстар жүргізуде:

тау

химиялық

мұнай-химия

мұнай өңдеу

мұнай-газ өндіру

жүк көтергіш

энергетикалық

машина жасау

құрылыс

магистральдық газ 
құбырларында

қысыммен жұмыс
істейтін объектілерде

компрессорлық
станцияларда

 газ

геологиялық барлау

мұнай және газ

металлургия  



 Визуалды және өлшеу
 Ультрадыбыстық
 Магниттік
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КАДРЛАРРЫКАДРЫ

«Өнеркәсіптегі қауіпсіздік» ЖШС кадрлық құрамы 
Қазақстан мен Ресейде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында 
көп жылдық жұмыс тәжірибесі бар жеке және тартылатын 
жоғары білікті мамандар:

өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы сарапшылар
бұзбай бақылау мамандары
техникалық диагностика және тексерушілер

Бұзбай бақылау әдістері:
 Капиллярлы
 Құйынды тоқ 

Визуальный и измерительный
Ультразвуковой
Магнитный

Капиллярный
Вихретоковый

Кадровый состав ТОО «Безопасность в промышленности»
располагает собственными и привлекаемыми
высококвалифицированными специалистами, имеющими
многолетний опыт работы в области промышленной
безопасности в Казахстане и в России:

экспертов в области промышленной безопасности

специалистов неразрушающего контроля

технических диагностов и обследователей

Методы неразрушающего контроля:
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ЖҰМЫС ГЕОГРАФИЯСЫ

     ТОО «Безопасность в промышленности» проводит работы
во всех регионах Республики Казахстан с применением
новейших приборов неразрушающего контроля и
технологического, испытательного и диагностического
оборудования, отвечающего требованиям действующих
руководящих документов.

      «Өнеркәсіптегі қауіпсіздік» ЖШС Қазақстан
Республикасының барлық аймақтарында қолданыстағы
басшылық құжаттардың талаптарына жауап беретін бұзбай 
бақылау мен технологиялық, сынау және диагностикалық
жабдықтардың жаңа құралдарын қолдана отырып жұмыс
жүргізеді.

     Наличие у Товарищества современной многопрофильной 
лаборатории неразрушающего контроля позволяет

проводить техническое диагностирование
и обследование технических устройств,

оборудования и конструкций зданий и сооружений
своими собственными силами.

     Серіктестікте бұзбай бақылаудың қазіргі заманғы көп 
бейінді зертханасының болуы техникалық 

құрылғыларды, ғимараттар мен құрылыстардың
жабдықтары мен құрылымдарын өз күшімен

техникалық диагностикалауды және
тексеруді жүргізуге мүмкіндік береді.

Нұр-сұлтан 

ГЕОГРАФИЯ РАБОТ




