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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.

Свидетельство о регистрации химической продукции
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Epsilon Group" (Эпсилон
Групп)"
030000, Республика Казахстан, Актюбинская
область, Актобе Г.А., г.Актобе, улица ОНЕГЕ,
дом № 1/2., тел: 87054750666

Номер: KZ68VCF00003212

Химическая продукция:
Ингибитор отложений минеральных солей «ИОМС-1»
(полное название химической продукции)

Код ТНВЭД 3824994500
(полное название химической продукции)

ТОО "Epsilon Group" (Эпсилон Групп)"
(фирма производитель)

в виде

однородная жидкость от бесцветного до желто-зеленого цвета
(форма выпуска)

Область применения: В качестве комплексообразующего реагента, антинакипинов промышленн

зарегистрирована в Республике Казахстан.
Дата регистрации:
28.05.2018
Документ действителен до: 28.05.2023
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
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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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.

Химиялық өнімді тіркеу туралы куәлік
"Epsilon Group" (Эпсилон Групп)" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе
облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., улица ОНЕГЕ,
№ 1/2 үй., тел: 87054750666

Нөмірі: KZ68VCF00003212

Химия өнiмi:
Минерал тұздарының шөгінділерінің ингибиторы ИОМС-1
(химиялық өнімнін толық атауы)

ТНСЭҚ коды 3824994500
(химиялық өнімнін толық атауы)

"Epsilon Group" (Эпсилон Групп)" ЖШС
(Өндіруші фирма)

түрінде

түссізден сарғыш-жасыл түске дейінгі біркелкі сұйықтық
(шығару нысаны)

Қолдану саласы: Энергетикада және өнеркәсіпте су жылытатын қазандардың қуат көзіне қолдан

Қазақстан Республикасында тіркелген.
Тіркелген күні: 28.05.2018
Құжат 28.05.2023 дейін жарамды.
Заместитель председателя

Баитов Канат Курмашевич
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