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 1
*штрих-код ЗТ МДҚ алынған жəне ҚР ӘМ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды
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Осы құжат "Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы " Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сəйкес 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 Республикасының Әділет министрлігі

Анықтама заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу туралы

07.12.2016

БСН 161240004876

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

Атауы: "KOS-ДОМИН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Тiркелген күнi:

Орналасқан жері: ҚАЗАҚСТАН, ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ, СПАССКАЯ КӨШЕCI 14а

yйi,

Тіркеу органы: Шығыс-Қазақстан облысы Әділет департаменті Өскемен қаласының Әділет басқармасы

07.12.2016Берілген күні:

Электрондық анықтаманың түпнұсқасын www.egov.kz  порталында тексере аласыз.

Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.

Анықтама Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберiнде құрылтай құжаттарға сәйкес қызметтi жүзеге асыру

құқығын бередi



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

Дата получения

Бірегей нөмір

Уникальный номер
10100178780526

Алу күні

Стр. 1 из
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ГБД ЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью МЮ РК

 1
*штрих-код ЗТ МДҚ алынған жəне ҚР ӘМ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды

07.12.2016

Осы құжат "Электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы " Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сəйкес 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.

Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка о государственной регистрации юридического лица

07.12.2016

БИН 161240004876

бизнес-идентификационный номер

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "KOS-ДОМИН"

Дата регистрации:

Место нахождения: КАЗАХСТАН, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД УСТЬ-КАМЕНОГОРСК,

УЛИЦА СПАССКАЯ д. 14а

Регистрирующий орган: Управление юстиции города Усть-Каменогорск Департамента Юстиции Восточно-

Казахстанской области

Справка дает право осуществлять деятельность в соответствии с учредительными документами в рамках

законодательства Республики Казахстан

Дата выдачи: 07.12.2016

Электрондық анықтаманың түпнұсқасын www.egov.kz  порталында тексере аласыз.

Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.
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