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Республиканское государственное
учреждение "Комитет индустриального

развития Министерства индустрии и
инфраструктурного развития Республики

Казахстан"

Нұр-Сұлтан қ., Даңғылы Қабанбай Батыр, № 32/1
үй

г.Нур-Султан, Проспект Қабанбай Батыр, дом №
32/1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОШАЛЬСКИЙ 
ГУМИНОВЫЙ КОМБИНАТ», 140732, 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОШАЛЬ, УЛ. 2 
ПЯТИЛЕТКИ. ТЕЛ.: 8(495)411-39-47. E-MAIL: 
GUMAT@GUMAT.RU
2 ПЯТИЛЕТКИ, тел:

Свидетельство о регистрации химической продукции

"Қазақстан Республикасы Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрлігінің

Индустриялық даму комитеті"
республикалық мемлекеттік мекемесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ

МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ПО
ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Органоминеральное удобрение ПрофиФлекс-РГК марки: Гумат Плюс, Семилла, Фермер,
Профи, Премиум

(полное название химической продукции)

Химическая продукция:

Код ТНВЭД 3105908000
(полное название химической продукции)

ООО «Рошальский Гуминовый Комбинат»
(фирма производитель)

жидкость темно-коричневого цвета
(форма выпуска)

в виде

Область применения: В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Дата регистраци    

Документ действителен до: 14.04.2026

зарегистрирована в Республике Казахстан.

и: 14.04.2021

Заместитель председателя Алибеков Олжас Адилович

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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