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Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о всех регистрационных действиях юридического лица

дана по месту требования

САФИЕВА ДЖАМИЛА АХМЕТОВНАВыдана:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тазалық - Кентау"Наименование:

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

060740001569БИН:

Управление юстиции города Кентау Департамента юстиции Южно-Казахстанской областиРегистрирующий орган:

Дата последней (пере)регистрации: 07 апреля 2015 года

07 апреля 2015 годаДата первичной регистрации:

Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица АЛИЕВ

САТТАР ТУГЕЛБАЕВИЧ
Первый руководитель:
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Учредители (участники, члены):

Государственное учреждение "Аппарат акима города Кентау" акимата города Кентау, БИН

000440003992

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кентау Тазалық Сервис", БИН 140340006413

2Количество участников (членов):

Виды деятельности: ПРОЧИЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО УБОРКЕ

КАЗАХСТАН, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КЕНТАУ, ПРОСПЕКТ

ЯССАУИ, дом 85, почтовый индекс 160400
Местонахождение:

17.07.2006 Первичная регистрация

04.05.2007 Внесение изменений

04.05.2007 Внесение изменений

04.05.2007 Внесение изменений

22.11.2007 Уведомление

22.11.2007 Уведомление

16.01.2009 Первичная регистрация
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23.09.2009 Внесение изменений

19.03.2010 Внесение изменений

03.09.2010 Внесение изменений

04.04.2011 Внесение изменений

23.12.2011 Перерегистрация

09.08.2013 Внесение изменений

23.01.2014 Уведомление

07.04.2015 Первичная регистрация

22.10.2015 Уведомление


