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

 2
* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Əділет департаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

10100374783764

27.12.2019

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.

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг"

Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі

Белгіленген күнге тіркелген заңды тұлға туралы

анықтама

талап ету жері бойынша берілді

27.12.2019Берілген күні:

Берілді: "Сатпаев академикасының атындағы инженерліқ-техникалық
институтының Екібастұз колледжі" (ММБ) мемлекеттік емес мекемесі

2019 жылғы 27 желтоқсанға  бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық реестрінің мәліметтеріне сәйкес:

"Сатпаев академикасының атындағы инженерліқ-техникалық
институтының Екібастұз колледжі" (ММБ) мемлекеттік емес мекемесі

Атауы:

БСН 990140005672

Тіркеуші орган: Павлодар облысы Əділет департаментінің Экибастуз қаласының Əділет басқармасы

Тіркеу әрекетінің түрі: Хабарлама
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Соңғы (қайта) тіркеу күні: 1999 жылғы 29 қаңтар

Құрылтайшылары (қатысушылары, 1999 жылғы 29 қаңтар

Басшы: Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған) басқарушы ИКОННИКОВА

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

"АКАДЕМИК Қ. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ЕКІБАСТҰЗ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ"
мекемесі

Құрылтайшылары (қатысушылары,

мүшелері):

Қатысушылар (мүшелер) саны: 1

Қызмет түрі: Орта кәсіптік білім

Орналасқан жері: Қазақстан, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, көшесі Мұхтар Əуезов, үй 14А, пошталық

индексі 141200

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

Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.
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Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату

дана по месту требования

27.12.2019Дата выдачи:

Выдана: Негосударственное учреждение образования (НУО) "Экибастузский
колледж инженерно-технического института имени академика Сатпаева"

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров на 27 декабря 2019 года:

Негосударственное учреждение образования (НУО) "Экибастузский
колледж инженерно-технического института имени академика Сатпаева"

Наименование:

БИН 990140005672

Регистрирующий орган: Управление юстиции города Экибастуза Департамента юстиции Павлодарской области

Вид регистрационного действия: Уведомление
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Дата последней (пере)регистрации: 29 января 1999 года

Учредители (участники, члены): 29 января 1999 года

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

ИКОННИКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

учреждение "ЕКИБАСТУЗСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА К. САТПАЕВА"

Учредители (участники, члены):

Количество участников (членов): 1

Виды деятельности: Среднее специальное образование

Местонахождение: Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Мухтара Ауэзова, дом 14А,

почтовый индекс 141200

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

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