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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.

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг"

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

Министерство Юстиции Республики Казахстан

Справка

о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве

дана по месту требования

10100075800679 Дата выдачи: 05.09.2014

Выдана: НУРЛЫБАЕВА ДИНАРА ДАУТОВНА

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Велосипедный клуб имени А. Винокурова" Управления физической

культуры и спорта города Алматы
Наименование:

Регистрирующий орган: Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы

Вид регистрации: Перерегистрация

Статус: Зарегистрирован

Дата последней перерегистрации: 17 апреля 2013 года
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Дата первичной регистрации: 27 мая 2010 года

БИН 100540015551

Учредители (участники, граждане инициаторы):

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима города Алматы"

Количество участников (членов): 1

Вид деятельности: Деятельность спортивных клубов

Юридический адрес: КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Медеуский район, Улица ПАРК ИМ.ГОРЬКОГО, дом 10, почтовый индекс 050010

Электрондық анықтаманың түпнұсқасын www.egov.kz  порталында тексере аласыз.

Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.


