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бизнес-идентификационный номер

Справка

о государственной перерегистрации юридического лица

БИН 021240012105

Департамент регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства

юстиции Республики Казахстан

г. Астана
(населенный пункт)

21 февраля 2018 г.

Общественное объединение "Национальный паралимпийский

комитет Республики Казахстан"
Наименование:

Местонахождение: КАЗАХСТАН, ГОРОД АСТАНА, район Есиль, Микрорайон

Караоткель, Переулок Ақшоқы, дом 2, почтовый индекс Z05F6H4

Дата первичной

государственной регистрации:
21 декабря 2002 года

Руководитель: Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом

юридического лица

СУЛЕЙМЕНОВ ЕРЛАН МУРАТОВИЧ

Учредители (участники): ВАНИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

БОРАНБАЕВ КАЙРАТ СОВЕТАЕВИЧ

СУЛЕЙМЕНОВ ДИАС ТУЛЕУТАЕВИЧ

СУЛЕЙМЕНОВ ЕРЛАН МУРАТОВИЧ

ШУМАЙ ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

АКПАМБЕТОВ ОЛЖАС ЖОМАРТОВИЧ

САТЖАНОВ РАУАН ЖАҢАБАЙҰЛЫ

ТЛЕБАЛДЫ МЕРУЕРТ ҚАЖЫҒАЛИҚЫЗЫ

КАЗЫБАЕВА АСЕМ КАЛЫМТАЕВНА

КАЙСИНА АЙЖАН САТБЕКОВНА
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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.
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