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Акционерное общество
"Авиационная администрация
Казахстана", г.Нур-Султан,
Проспект Мангилик Ел, дом №
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"Қазақстанның авиациялық
әкімшілігі" акционерлік қоғамы,
Нұр-Сұлтан қ., Даңғылы
Мәңгілік Ел, № 55/15 үй

2021 ж 04.11 берілді.
Выдан 04.11.2021 г.

Date of ussue 04.11.2021

Қолданылу мерзімі 2023 жылғы 04.11 дейін
Срок действия до 04.11.2023 г.

Valid till 04.11.2023

Ұйымның атауы:
Наименование организации:

Name of Organization:

Объединение юридических лиц "Казахстанская
ассоциация малой авиации"

Заңды мекенжайы:
Юридический адрес:

Legal address:

050013, Республика Казахстан, г.Алматы,
Бостандыкский район, улица МАРКОВА, дом № 11

Өндірістік қызмет орны:
Место производственной деятельности:

Place of production:

Алматинская обл. Илийский р-н а/д Байсерке (цех ВС
АН-2 ТОО "Aviasila") , Акмолинская обл.

Целиноградский р-н ВПП Романовка (цех СУ ТОО "
ОРЛАН 2000"), г. Костанай аэропорт Наримановка

(цех АиРЭО АО "Авиа Жайнар")

.......Осы Сертификат авиациялық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі ұйым
сертификаттау талаптарына және техникалық қызмет көрсететін ұйымның қызметі жөніндегі нұсқауына
сәйкес келетінін куәландырады.
Сертификатты Сертификаттық тексеру актісінің негізінде "Қазақстанның авиациялық әкімшілігі"
акционерлік қоғамы берді. (азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның атауы) 2021 жылғы 17.09
№ Инспекциялық бақылауды "Қазақстанның авиациялық әкімшілігі" акционерлік қоғамы жүзеге асырады.
(азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның атауы)
.......Настоящий сертификат удостоверяет, что организация по техническому обслуживанию и ремонту
авиационной техники соответствует сертификационным требованиям и соблюдает процедуры
Руководства по процедурам организации технического обслуживания и ремонту авиационной техники.
Сертификат выдан на основании акта сертификационного обследования Акционерное общество "
Авиационная администрация Казахстана" от 17.09.2021 г. № (наименование уполномоченной
организации в сфере гражданской авиации) Инспекционный контроль осуществляет Акционерное
общество "Авиационная администрация Казахстана" (наименование уполномоченной организации в
сфере гражданской авиации)

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 документа вы можете на портале www.elicense.kz.



.......This certificate confirms that the organization for maintenance and repair of aircraft meets the certification
requirements and follows the procedures Manual for the procedures for the organization of maintenance and repair of the
aviation equipment.
The certificate was issued in accordance with inspection act № Date of ussue 17.09.2021 (Name of CivilAviation
Authorized Organization Republic of Kazakhstan) Inspection control exercises Акционерное общество "
Авиационная администрация Казахстана" (Name of CivilAviation Authorized Organization Republic of
Kazakhstan)

Гриффитс Питер

Уәкілетті ұйымың қызметшісі немесе оның уәкілеттік берген тұлғасы
Служащий уполномоченной организации либо лицо, им уполномоченное
Employee authorized organization or Employee authorized by him

This document pursuant to paragraph 1 of Article 7 of the Law of the Republic of Kazakhstan dated January 7, 2003 "On electronic document and electronic digital signature" is equivalent to paper
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