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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.

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.

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 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.

Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о всех регистрационных действиях юридического лица

дана по месту требования

Дата выдачи: 11.04.2019 г.

Выдана: БУЙРЕКБАЕВА АСЕМ АТЕГЕЛЬДИЕВНА
Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Акционерное общество "Специализированное охранное подразделение
"Кузет"

Наименование

Регистрирующий орган Управление юстиции Ауэзовского района Департамента юстиции города Алматы

Дата последней перерегистрации 14 марта 2005 года

Дата первичной регистрации 14 марта 2005 года

БИН 050340011064



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг" 11.04.2019
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100323684143

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.

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.

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 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.

Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

23 сентября 2016 года

БАБАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Руководитель

КИРЮХИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА;Учредители (участники, члены)

1Количество участников (членов)

Вид деятельности Деятельность частных охранных служб

Местонахождение Казахстан, город Алматы, район Ауэзовский, Микрорайон Мамыр-4, дом 74А, почтовый

индекс 050036

14.03.2005 Первичная регистрация

31.01.2006 Внесение изменений (Редакционные изменения)

07.10.2009 Уведомление (Присвоение БИН)

29.10.2009 Внесение изменений (Изменение местонахождения (с изменением места регистрации))

26.08.2010 Внесение изменений (Редакционные изменения; Новая редакция устава или положения)

23.02.2012 Уведомление (Изменение руководителя)

02.07.2012
Уведомление (Изменение места нахождения (без изменения места регистрации); Редакционные

изменения)

04.06.2013 Уведомление (Изменение руководителя)
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20.01.2015 Уведомление (Изменение руководителя)

04.03.2016 Уведомление (Изменение персональных данных учредителя)

29.04.2016

Внесение изменений (Изменение местонахождения (с изменением места регистрации);

Изменение местонахождения (с изменением места регистрации); Новая редакция устава или

положения)

16.06.2016 Уведомление (Редакционные изменения)

23.09.2016 Уведомление (Изменение руководителя)

18.02.2019 Внесение изменений (Изменение места нахождения (без изменения места регистрации))


