Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрлігі

Министерство по инвестициям и
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технического регулирования и
метрологии"
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Дата выдачи: 25.08.2018

СЕРТИФИКАТ № 15304
об утверждении типа средств измерений
Зарегистрирован в реестре
государственной системы обеспечения
единства измерений Республики Казахстан
25.08.2018г. за № KZ.02.02.06346-2018
Действителен до 25.08.2023г.
_____Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных
результатов испытаний утвержден тип
счетчиков электрической энергии однофазных многофункциональных
наименование средства измерений

«МИРТЕК-12-KZ»
обозначение типа

производимых ТОО «МИРТЕК-Казахстан»
наименование производителя

Казахстан
территориальное место расположение производства

и допущен к производству/вводу в эксплуатацию в Республике Казахстан.
_____ Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему
сертификату.

Председатель

Шаккалиев Арман Абаевич

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.
Бұл
құжатдокумент
ҚР 2003 жылдың
қаңтарындағы
құжат 2003
және года
электронды
сандық қолдокументе
қою» туралы
заңның 7 бабы,
1 тармағына
сәйкесравнозначен
қағаз бетіндегі
заңмен тең.
Данный
согласно7 пункту
1 статьи«Электронды
7 ЗРК от 7 января
"Об электронном
и электронной
цифровой
подписи"
документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
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.
на портале www.elicense.kz.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
Осы заңмен
құжат «Электронды
тең. Электрондық
құжат
құжат
және
www.elicense.kz
электрондықпорталында
цифрлық қолтаңба
құрылған.Электрондық
туралы» Қазақстан
құжат түпнұсқасын
Республикасының
www.elicense.kz
2003 жылғы
порталында
7 қаңтардағы
тексереЗаңы
аласыз.
7 бабының 1 тармағына
сәйкес
Данный
қағаз документ
тасығыштағы
согласно
құжатпен
пунктумаңызы
1 статьи бірдей.
7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
Данный
на бумажном
документносителе.
согласноЭлектронный
пункту 1 статьи
документ
7 ЗРКсформирован
от 7 январяна
2003
портале
годаwww.elicense.kz.
"Об электронном
Проверить
документе
подлинность
и электронной
электронного
цифровой
документавы
подписи"можете
равнозначен документу на
бумажном
на портале
носителе.
www.elicense.kz.

