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Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о всех регистрационных действиях юридического лица

дана по месту требования

НУРЛЫБАЕВА ДИНАРА ДАУТОВНАВыдана:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Демалыс"

Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы
Наименование:

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

990940003080БИН:

Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции города АлматыРегистрирующий орган:

Дата последней (пере)регистрации: 15 июля 2014 года

16 сентября 1999 годаДата первичной регистрации:

Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

ЕРМУХАНБЕТОВ МАГАУИЯ
Первый руководитель:
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Учредители (участники, члены):

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима города Алматы", БИН

960140000448

1Количество участников (членов):

Виды деятельности: Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений

КАЗАХСТАН, ГОРОД АЛМАТЫ, Медеуский район, УЛИЦА ГОГОЛЯ, дом 1/24, почтовый

индекс 050000
Местонахождение:

15.09.1999 Первичная регистрация

14.02.2006 Перерегистрация

27.08.2009 Перерегистрация

26.04.2010 Внесение изменений

26.04.2010 Внесение изменений

15.06.2012 Внесение изменений

27.01.2014 Перерегистрация

15.07.2014 Перерегистрация
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17.04.2015 Уведомление

14.07.2015 Уведомление

30.07.2015 Уведомление


