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Стр. 1 из
* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента

юстиции.
 1

* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Əділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

10100032894932

05.07.2013

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 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі

Тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдіктер

анықтама

талап ету жері бойынша берілді

№ 1919-01/13-1443 Берілген күні: 05.07.2013

Берілді: МАЖИНОВА БЕКЗАТ КЕРИМБАЕВНА

ЗТ МДҚ деректеріне сәйкес:

"Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Жамбыл-

Жылу" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Атауы:

Тіркеуші орган: Жамбыл облысы Əділет департаменті Тараз қаласының Əділет басқармасы

Тіркеу түрі: Қайта тіркеү

Мәртебе: Тіркелді

Соңғы тіркелудің (қайта тіркелудің) күні мен нөмірі: 2013 жылғы 04 қаңтардағы № 1079-1919-01-

ГП

Бастапқы тіркеудің күні: 2003 жылғы 08 мамырдағы

БСН 030540000558

СТН 211500213857

ОКПО 39944125

Бірінші басшы: БУЛЕКБАЕВ ЖУМАБЕК АБДИКАРИМОВИЧ

Құрылтайшылар (қатысушылар, бастамашы азаматтар):

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылской области"

Қызмет түрі: ЖЫЛУМЕН ЖАБДЫҚТАУ

Заңды мекен-жайы: ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, ТАРАЗ Қ., ЧЕХОВА көше 14, пошта индексі

080000
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Министерство Юстиции Республики Казахстан

Справка

о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве

дана по месту требования

№ 1919-01/13-1443 Дата выдачи: 05.07.2013

Выдана: МАЖИНОВА БЕКЗАТ КЕРИМБАЕВНА

Согласно данным ГБД ЮЛ:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения

"Жамбыл-Жылу" управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

акимата Жамбылской области"

Наименование:

Регистрирующий орган: Управление юстиции города Тараз Департамента Юстиции Жамбылской

области

Вид регистрации: Перерегистрация

Статус: Зарегистрирован

Дата и номер последней регистрации (перерегистрации): 04 января 2013 года № 1079-1919-01-ГП

Дата первичной регистрации: 08 мая 2003 года

БИН 030540000558

РНН 211500213857

ОКПО 39944125

Первый руководитель: БУЛЕКБАЕВ ЖУМАБЕК АБДИКАРИМОВИЧ

Учредители (участники, граждане инициаторы):

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылской области"

Вид деятельности: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Юридический адрес: КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Г.ТАРАЗ, Улица ЧЕХОВА 14, почтовый

индекс 080000
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