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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 АЕА ААЖ алынған және ҚР БС ҚСжАЕАКБ Бастығының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды

*Штрих-код содержит данные, полученные из АИС СУ и подписанные электронно-цифровой подписью Начальника УКПСиСУ ГП РК

ӨЗБЕКСТАН, СЫРДАРЬЯ

МАМЕДОВ МЕХТИ БАХАДУРОВИЧ

10.11.1968

29.08.2021 жылдың жағдайы бойынша соттылығы жоқ.

АНЫҚТАМА

 СПРАВКА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРАТУРАСЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ СТАТИСТИКА ЖӘНЕ

 АРНАЙЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ

 КОМИТЕТ ПО ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКЕ И СПЕЦИАЛЬНЫМ УЧЕТАМ

 ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВНИМАНИЕ!!!

   Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі

комитеттің ақпараттық-анықтама есептерінің мәліметтері қолданыстағы заңнамаға сәйкес пайдаланылады.

   Осы анықтамада  көрсетілген  мәліметтер  қылмыстық істер  бойынша іс  жүргізу  процестік  шешімін

қабылдағанда,  мемлекеттік қызмет атқаруға уәкілетті  және оларға теңестірілген тұлғаларға қатысты

арнайы тексерулер өндірісінде, сондай-ақ, заңнамалық актілермен қарастырылған, оларды қылмыстық

жауаптылыққа тартумен байланысты шектеулер қойылған тұлғаларға қатысты қолдануға жатпайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!

   Сведения информационно-справочных учетов Комитета по правовой статистике и специальным учетам

Генеральной  прокуратуры  Республики  Казахстан  используются  в  соответствии  с  действующим

законодательством.

   Указанные в настоящей справке сведения не подлежат использованию при принятии процессуальных

решений по  уголовным делам, при производстве специальных проверок в отношении лиц, уполномоченных

на  выполнение  государственных  функций,  и  лиц  приравненных  к  ним,  а  также  в  отношении  лиц,

подпадающих  под  ограничения,  связанные  с  привлечением  их  к  уголовной  ответственности,

предусмотренные  законодательными  актами.

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(туған жылы/год рождения)

(туған жері/место рождения)

По состоянию на 29.08.2021 года судимости не имеет.


