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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.

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 Әділет лепартаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

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

Тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы

анықтама
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Алғашқы тіркеу күні 1999 жылғы 01 наурыз

ЦЕХОВОЙ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧБірінші басшы

Құрылтайшылар (қатысушылар,

бастамашы азаматтар)
АШИМОВ АБДЫКАППАР;
ЦЕХОВОЙ АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ;
ЛОСЬ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ;
АХМЕДОВ ДАУЛЕТ ШАФИГУЛЛОВИЧ;
НУРЛЫБАЕВ МУРАТ АТАЙБЕКОВИЧ;
ХАСАНҰЛЫ БАҚЫТЖАН;
КАЛЫБЕКОВ ТУРСЫН;
ХАСЕИНОВ КАЗБЕК АКБАРОВИЧ;
НЕКРАСОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА;
ЧЕЧИНА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА;
КАЛДЫБАЕВ ДАМИР СОВЕТОВИЧ;
АРЫСТАМБАЕВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА;
ШИЛЬДИБЕКОВ ЕРЛАН ЖАРЖАНОВИЧ;
13Қатысушылардың саны (мүшесі)

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қоғамдық ұйымдар қызметіҚызмет түрі

Қазақстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Даңғылы АБЫЛАЙ ХАН, үй 79/71, кабинет 307,Орналасқан жері
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