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ақпараттық-анықтамалық қызметі"
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Министерство юстиции Республики Казахстан
Справка
о всех регистрационных действиях юридического лица
дана по месту требования

Выдана: ХАМИТОВА МЕРУЕРТ ЖАРЫЛКАСЫНОВНА
Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:
Наименование:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қапшағай ГИПРОГОР"

БИН:

120140005365

Регистрирующий орган:

Управление юстиции города Капшагай Департамента юстиции Алматинской области

Дата последней (пере)регистрации:

12 февраля 2018 года

Дата первичной регистрации:

09 апреля 2014 года

Первый руководитель:

Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица
ТУРГАН ВИЛЬДАНА ТУРГАНОВНА

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.

* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Əділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.
* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента
юстиции.
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Учредители (участники, члены):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания
"БИЛДИНГ", БИН 010140005917
Количество участников (членов):

1

Виды деятельности:

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В
ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

Местонахождение:

КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ АЛМАТИНСКАЯ, ГОРОД КАПШАГАЙ, ПРОСПЕКТ ЖАМБЫЛА,
здание 13, почтовый индекс 040800

11.01.2012

Первичная регистрация

09.04.2014

Первичная регистрация

25.07.2014

Уведомление

25.09.2014

Уведомление

30.09.2015

Уведомление

27.07.2016

Уведомление

05.09.2016

Уведомление

12.02.2018

Перерегистрация
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