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Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-

II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы

тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала

«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен

қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная

корпорация «Правительство для граждан».

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»

коммерциялық емес акционерлік қоғамының Нұр-Сұлтан

қаласы бойынша тіркеу басқармасы

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тiркеу туралы

анықтама

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

БСН  030340001539

Нұр-Сұлтан қ.

(елді мекен)

2020 жылғы 6 қазан

Атауы: "Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы"
акционерлік қоғамы

Орналасқан жері: Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы,
Даңғылы Қабанбай Батыр, ғимарат 119, пошта
индексі 010000

Басшы: Заңды тұлғаның уәкілетті органымен

тағайындалған(таңдалған) басқарушы

ТАЖИМУРАТОВ ГАБИТ КАЛИЕВИЧ

Құрылтайшылар

(қатысушылар):

"Қазақстан Республикасы Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрлігі" мемлекеттік
мекемесі

Алғашқы мемлекеттік

тіркеу күні:

2003 жылғы 21 наурыз

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның мемлекеттік
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тiркелгенін растайтың құжат болып табылады

Берілген күні: 13.06.2022
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