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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ 

МИНИСТРЛІГІ 

"Индустриялық даму және өнерк
қауіпсіздік комитеті" республикалы

мемлекеттік мекемесі 

 

 
Астана қ. 

 

 

Свидетельство о регистрации химической продукции
 

Номер: KZ54VCF00001427 

 
 

 
Химическая продукция: 

 
 
 
 
 

в виде 

Алюминия сульфат

мягкие контейнеры, бумажные мешки
 

Область применения: Для очистки воды
 
 

зарегистрирована в Республике Казахс

Дата регистрации27: .03.2017 

Документ действителен до: 27.03.2022

Заместитель председателя 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құ
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на
на портале www.elicense.kz. 

СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДАМУ 

неркәсіптік 
ауіпсіздік комитеті" республикалық 

МИНИСТЕРСТВО ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ И

РЕСПУБЛИКИ

Республиканское государственное 
учреждение "Комитет индустриального 

развития и промышленной

 

Свидетельство о регистрации химической продукции

ИП "ХИМИМПОРТ" 
100012, Республика Казахстан, Карагандинская 
область, Караганда Г.А., г.Караганда, ЕРУБАЕВА, 
дом № 54., 64., тел: 8 (7212) 41

сульфат технический очищенный (кристаллогидрат)
(полное название химической продукции) 

Код ТНВЭД 2833220000 
(полное название химической продукции) 

ООО "Синтез" 
(фирма производитель) 

мягкие контейнеры, бумажные мешки 
(форма выпуска) 

Для очистки воды 

зарегистрирована в Республике Казахстан. 

Документ действителен до: 27.03.2022 

Баитов Канат Курмашевич 

жат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына
рылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере

2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" 
на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы

МИНИСТЕРСТВО ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Республиканское государственное 
учреждение "Комитет индустриального 

развития и промышленной безопасности" 

 г.Астана. 

Свидетельство о регистрации химической продукции 

100012, Республика Казахстан, Карагандинская 
область, Караганда Г.А., г.Караганда, ЕРУБАЕВА, 
дом № 54., 64., тел: 8 (7212) 41-21-17 

(кристаллогидрат) 

 

ына сәйкес қағаз бетіндегі 
тексере аласыз. 
 равнозначен документу 

документавы можете 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ 

МИНИСТРЛІГІ 

"Индустриялық даму және өнерк
қауіпсіздік комитеті" республикалы

мемлекеттік мекемесі 

 

 
Астана қ. 

 

 

Химиялы
 

Нөмірі: KZ54VCF00001427 

 
 

 
Химия өнiмi: 

 
 
 
 
 

түрінде 

Техникалық тазартыл

жұ
 

Қолдану саласы: Су тазалау үшін
 
 

Қазақстан Республикасында тіркелген.

Тіркелген күні: 27.03.2017 

Құжат 27.03.2022 дейін жарамды.

Заместитель председателя 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құ
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на
на портале www.elicense.kz. 

СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДАМУ 

неркәсіптік 
ауіпсіздік комитеті" республикалық 

МИНИСТЕРСТВО ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ И

РЕСПУБЛИКИ

Республиканское государственное 
учреждение "Комитет индустриального 

развития и промышленной

 

Химиялық өнімді тіркеу туралы куәлік 

ИП "ХИМИМПОРТ" 
100012, Қазақстан Республикасы, 
облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қара
ЕРУБАЕВА, № 54 үй., 64., тел: 8 (7212) 41

тазартылған алюминий сульфаты (кристаллогидрат)
(химиялық өнімнін толық атауы) 

ТНСЭҚ коды 2833220000 
(химиялық өнімнін толық атауы) 

"Синтез" ААҚ 
(Өндіруші фирма) 

ұмсақ контейнерлер, қағаз қаптар 
(шығару нысаны) 

шін 

стан Республикасында тіркелген. 

жат 27.03.2022 дейін жарамды. 

Баитов Канат Курмашевич 

жат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына
рылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере

2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" 
на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы

МИНИСТЕРСТВО ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Республиканское государственное 
учреждение "Комитет индустриального 

развития и промышленной безопасности" 

 г.Астана. 

стан Республикасы, Қарағанды 
арағанды қ., 

й., 64., тел: 8 (7212) 41-21-17 

(кристаллогидрат) 

 

ына сәйкес қағаз бетіндегі 
тексере аласыз. 
 равнозначен документу 

документавы можете 
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