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ПАЙДАЛАНУШЫ СЕРТИФИКАТЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ
ДАМУ МИНИСТРЛІГІ
АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯ КОМИТЕТI
ПС
KZ-01/001 Қолданылу
мерзімінің аяқталу күні:
12.03.2021 ж.

Пайдаланушының атауы "KAZ AIR JET"
акционерлік қоғамы
ИКАО-ның коды: KEJ
Пайдаланушының мекенжайы: 050012, Қазақстан
Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, улица
КАРАСАЙ БАТЫРА, № 89 үй, Телефоны: +77273873575
Факсы:
E-mail: hr@kazairjet.kz

Пайдаланудағы жедел
байланыс
Жедел басшылықпен дереу
байланысуға мүмкіндік беретін
байланыс ақпараты +
77273873575 көрсетілген.

Осы сертификат "KAZ AIR JET" акционерлік қоғамы қоса беріліп отырған пайдалану ерекшеліктерінде
айқындалғандай, Ұшуды орындау жөніндегі нұсқауға және Қазақстан Республикасы азаматтық әуе кемелерін
пайдаланушыны сертификаттау және оған сертификат беру қағидаларына сәйкес коммерциялық әуе
тасымалдарын жүзеге асыру құқығы берілгенін куәландырады.
Должность:
Төраға орынбасарының м.а.

ФИО и подпись:
Амирова Тоты Серикказиевна

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
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Бұл
құжат
2003 жылдың
7 қаңтарындағы
«Электронды
және электрондықұжат
сандық
қол қою» туралы
заңның 7 порталында
бабы, 1 тармағына
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REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
THE CIVIL AVIATION COMMITTEE
OF THE MINISTRY FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
AIR OPERATOR CERTIFICATE
№01/030
Expiry date: 12.03.2021 Operator name: "KAZ AIR JET" JSC
Icao code: KEJ
Operator address: 050020, Republic of Kazakhstan
Postal address: 138, Tattimbet, Almaty sity
Telephone: +77273873575
Fax:
E-mail: hr@kazairjet.kz

Operational points of contact
Contact details: +77273873575

IDENT This certificate that the aircraft operator "KAZ AIR JET" JSC is authorized to perform for operating flights, as it
defined in the attached operational specifications, in accordance with the operation manual and Regulations on civil aircrafts
certification and issuing air operator certificates.

IDENT Inspection control is carried out by the Civil Aviation Committee of the Ministry for investment and development of
the Republic of Kazakhstan.

Acting Deputy Chairman
Civil Aviation of Committee

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.

T. Amirova

