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Республиканское государственное
учреждение "Комитет индустриального

развития и промышленной безопасности"

Нұр-Сұлтан қ г.Нур-Султан

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «НЭСТ М»,
(АНО «НЭСТ М»)
БУЛЬВАР МАТРОСА ЖЕЛЕЗНЯКА, № 30 үй, 2,
103, тел:

Химиялық өнімді тіркеу туралы куәлік

"Индустриялық даму және өнеркәсіптік
қауіпсіздік комитеті" республикалық

мемлекеттік мекемесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ

МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ПО
ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«ЭкоФус» сұйық органо-минералды тыңайтқышы
(химиялық өнімнін толық атауы)

Химия өнiмi:

ТНСЭҚ коды 3105908000
(химиялық өнімнін толық атауы)

«Научно-производственный центр «НЭСТ М» автономды коммерциялық емес ұйым
(«НЭСТ М» АКЕҰ)

(Өндіруші фирма)

Өзіне тән балдырлар иісі бар қою қоңыр түсті тұтқырлы сұйықтық
(шығару нысаны)

түрінде

Қолдану саласы: ауыл шаруашылықта

Тіркелген күні:

Құжат 25.07.2024 дейін жарамды.

Қазақстан Республикасында тіркелген.

25.07.2019

Заместитель председателя Сапиев Бахытжан Шаймухаметович

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.



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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