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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 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Справка

о всех регистрационных действиях юридического лица

дана по месту требования

Дата выдачи: 29.10.2021 г.

Выдана:  Товарищество с ограниченной ответственностью "Спортивно-культурный
комплекс"

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Спортивно-культурный
комплекс"

Наименование

Регистрирующий орган Управление регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала

некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для

граждан» по городу Алматы

Дата последней перерегистрации 29 октября 2021 года

Дата первичной регистрации 04 октября 2004 года

БИН 041040002898
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Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

16 августа 2021 года

АМИРЕШОВ АЛМАТ КАЙРАТОВИЧ

Руководитель

Коммунальное государственное учреждение "Управление спорта города
Алматы", БИН 000240003010;

Учредители (участники, члены)

1Количество участников (членов)

Вид деятельности Прочая деятельность в области спорта; Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой

недвижимости

Местонахождение Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Абая, дом 44, почтовый индекс

050022

04.10.2004 Первичная регистрация

18.02.2005 Перерегистрация  (Изменение состава учредителей (членов, участников))

10.05.2005
Перерегистрация  (Изменение состава учредителей (членов, участников); Приведение в

соответствие с законодательством)

05.09.2008 Уведомление (Присвоение БИН; Изменение состава учредителей (членов, участников))

01.04.2009 Перерегистрация  (Изменение состава учредителей (членов, участников))

01.07.2009 Внесение изменений (Увеличение уставного капитала)

01.07.2010 Внесение изменений (Редакционные изменения; Увеличение уставного капитала)
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24.01.2011 Внесение изменений (Редакционные изменения; Редакционные изменения)

14.08.2012
Перерегистрация  (Изменение местонахождения (с изменением места регистрации); Изменение

наименования)

14.01.2014 Перерегистрация  (Уменьшение размера уставного капитала)

23.05.2014 Уведомление (Увеличение уставного капитала)

22.07.2014 Уведомление (Изменение руководителя)

12.07.2016 Уведомление (Изменение руководителя)

03.07.2018 Перерегистрация  (Изменение состава участников)

03.08.2018 Уведомление (Изменение руководителя)

31.01.2020 Перерегистрация  (Уменьшение размера уставного капитала)

13.09.2021 Перерегистрация  (Уменьшение размера уставного капитала)

20.09.2021 Уведомление (Изменение руководителя)

29.10.2021 Перерегистрация  (Уменьшение размера уставного капитала)
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Заңды тұлғаның барлық тіркеу әрекеттері туралы

анықтама

талап ету жері бойынша берілді

Берілген күні: 29.10.2021 ж.

Берілді:  "Спорттық-мәдени кешен" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық реестрінің мәліметтеріне сәйкес:

"Спорттық-мәдени кешен" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіАтауы

Тіркеуші орган «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік

қоғамының Алматы қаласы бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және

заңды тұлғаларды тіркеу басқармасы

Соңғы (қайта) тіркеу күні 2021 жылғы 29 қазан

Алғашқы тіркеу күні 2004 жылғы 04 қазан

БСН 041040002898
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Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған) басқарушы

2021 жылғы 16 тамыз 2021 жылғы

АМИРЕШОВ АЛМАТ КАЙРАТОВИЧ

Бірінші басшы

"Алматы қаласы Спорт басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі,
БИН 000240003010;

Құрылтайшылар (қатысушылар, мүшелер)

1Қатысушылардың саны(мүшесі)

Қызмет түрі Спорт саласындағы өзге де қызмет; Жалға алынатын жылжымайтын мүлікті жалдау (қосалқы

жалдау) және пайдалану

Орналасқан жері Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Даңғылы Абай, үй 44, пошталық индексі

050022

04.10.2004 Алғашқы тіркеу

18.02.2005 Қайта тіркеу (Құрылтайшылар құрамының (мүшесінің, қатысушысының) өзгеруі)

10.05.2005
Қайта тіркеу (Құрылтайшылар құрамының (мүшесінің, қатысушысының) өзгеруі; Заңнамаға

сәйкес келтіру)

05.09.2008 Хабарлама (БСН беру; Құрылтайшылар құрамының (мүшесінің, қатысушысының) өзгеруі)

01.04.2009 Қайта тіркеу (Құрылтайшылар құрамының (мүшесінің, қатысушысының) өзгеруі)

01.07.2009 Өзгерістерді енгізу (Жарғылық капиталдың ұлғаюы)

01.07.2010 Өзгерістерді енгізу (Редакциялық өзгерістер; Жарғылық капиталдың ұлғаюы)
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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 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

24.01.2011 Өзгерістерді енгізу (Редакциялық өзгерістер; Редакциялық өзгерістер)

14.08.2012 Қайта тіркеу (Орналасқан жері өзгеруі (тіркеу орнының өзгеруімен); Атауының өзгеруі)

14.01.2014 Қайта тіркеу (Жарғылық капитал мөлшерінің азаюы)

23.05.2014 Хабарлама (Жарғылық капиталдың ұлғаюы)

22.07.2014 Хабарлама (Басшының өзгеруі)

12.07.2016 Хабарлама (Басшының өзгеруі)

03.07.2018 Қайта тіркеу (Қатысушылар құрамының өзгеруі)

03.08.2018 Хабарлама (Басшының өзгеруі)

31.01.2020 Қайта тіркеу (Жарғылық капитал мөлшерінің азаюы)

13.09.2021 Қайта тіркеу (Жарғылық капитал мөлшерінің азаюы)

20.09.2021 Хабарлама (Басшының өзгеруі)

29.10.2021 Қайта тіркеу (Жарғылық капитал мөлшерінің азаюы)
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