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"

Бірегей нөмір
Уникальный номер

10100128982825

Алу күні мен уақыты
Дата получения

08.12.2015

Қазақстан Республикасы әділет Министрлігі
Тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы
анықтама
талап ету жері бойынша берілді
Берілді: "Нурсат" акционерлік қоғамы
Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық реестрінің мәліметтеріне сәйкес:
Атауы:

"Нурсат" акционерлік қоғамы

БСН

960940000060

Тіркеуші орган:

Алматы қаласының Əділет департаменті Бостандық ауданының Əділет басқармасы

Тіркеу түрі:

Қайта тіркеу

Мәртебе

Зарегистрирован

Соңғы қайта тіркеу күні:

2004 жылғы 22 маусым

Алғашқы тіркеу күні

1996 жылғы 16 қыркүйек

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.

Стр. 1 из 2

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"

Бірінші басшы
Құрылтайшылар (қатысушылар,мүшелер):

Бірегей нөмір
Уникальный номер

10100128982825

Алу күні мен уақыты
Дата получения

08.12.2015

РЗАГАЗИЕВ МАРАТ ЖАУЛИБАЕВИЧ
"Қазақтелеком" акционерлік қоғам
"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және
жекешелендіру комитеті" мемлекеттік мекемесі

Қызмет түрі

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БАСҚА ТҮРЛЕРІ

Орналасқан жері

ҚАЗАҚСТАН, АЛМАТЫ Қ., Бостандық ауданы, ЖАРОКОВА, КӨШЕCI,, 189, 3 этаж үй,
пошта индексі 050057

Электрондық анықтаманың түпнұсқасын www.egov.kz порталында тексере аласыз.
Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.
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08.12.2015

Министерство юстиции Республики Казахстан
Справка
о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве
дана по месту требования
Выдана: Акционерное общество "Нурсат"
Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:
Наименование:

Акционерное общество "Нурсат"

БИН

960940000060

Регистрирующий орган:

Управление юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы

Вид регистрации:

Перерегистрация

Статус

Зарегистрирован

Дата последней перерегистрации:

22 июня 2004 года

Дата первичной регистрации

16 сентября 1996 года

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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Первый руководитель
Учредители (участники, члены):

Бірегей нөмір
Уникальный номер

10100128982825

Алу күні мен уақыты
Дата получения

08.12.2015

РЗАГАЗИЕВ МАРАТ ЖАУЛИБАЕВИЧ
Акционерное общество "Казахтелеком"
Государственное учреждение "Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан"

Вид деятельности

Другие виды телекоммуникационных услуг

Местонахождение

КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, Бостандыкский район, УЛИЦА ЖАРОКОВА, дом 189, 3 этаж,
почтовый индекс 050057

Электрондық анықтаманың түпнұсқасын www.egov.kz порталында тексере аласыз.
Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.
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