
Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

Дата получения

Бірегей нөмір

Уникальный номер

Алу күні мен уақыты

Стр. 1 из
* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.
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* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Əділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

10100269424653

19.06.2018

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.

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг"

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве

дана по месту требования

Выдана: Товарищество с ограниченной ответственностью "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтэрФрэйт)

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтэрФрэйт)

080840014974БИН:

Регистрирующий орган: Управление юстиции города Темиртау Департамента юстиции Карагандинской области

Вид регистрации: Перерегистрация

Статус: Зарегистрирован

Дата последней (пере)регистрации: 05 марта 2015 года

Дата первичной регистрации: 25 августа 2008 года



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

Дата получения

Бірегей нөмір

Уникальный номер

Алу күні мен уақыты

Стр. 2 из
* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.
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* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Əділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

10100269424653

19.06.2018

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.

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг"

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

Первый руководитель:
Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

ШУМАХЕР ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Учредители (участники, члены):
ШУМАХЕР ИРИНА СЕРГЕЕВНА

ШУМАХЕР АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ

Количество участников (членов): 2

Виды деятельности: ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ  УСЛУГИ

Местонахождение:
КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТЕМИРТАУ, Проспект

РЕСПУБЛИКИ, дом 1/2, почтовый индекс 101400

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

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

Бірегей нөмір

Уникальный номер

Алу күні

* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.
Стр. 1 из 1

* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Əділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

10100269424813

19.06.2018

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 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

бизнес-идентификационный номер

Справка

о государственной перерегистрации юридического лица

БИН 080840014974

Управление юстиции города Темиртау Департамента юстиции Карагандинской области

город Темиртау
(населенный пункт)

5 марта 2015 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью

"PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтэрФрэйт)
Наименование:

Местонахождение: КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД

ТЕМИРТАУ, Проспект РЕСПУБЛИКИ, дом 1/2, почтовый индекс

101400

Дата первичной

государственной регистрации:
25 августа 2008 года

Руководитель: Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом

юридического лица

ШУМАХЕР ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Учредители (участники): ШУМАХЕР ИРИНА СЕРГЕЕВНА

ШУМАХЕР АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ

в соответствии с учредительными документами в рамках

законодательства Республики Казахстан

Справка дает право осуществлять деятельность

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

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

Дата выдачи: 19.06.2018


