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бизнес-идентификационный номер

Справка

о государственной регистрации юридического лица

БИН 181040027069

Управление юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы

г. Алматы
(населенный пункт)

23 октября 2018 г.

Палата юридических консультантов "Палата профессиональных

юридических консультантов"
Наименование:

Местонахождение: КАЗАХСТАН, город Алматы, район Бостандыкский, Проспект

Сейфуллина, дом 597А, офис 704, почтовый индекс 050022

Руководитель: Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом

юридического лица

ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Учредители (участники): АЛИМБЕТОВ НУРЛАН ОРЫНБАСАРОВИЧ

АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

БОЛСАМБЕКОВ НИЯЗ АБДЫКАДЫРОВИЧ

БРАТУСЬ ДИАНА ВАЛЕРЬЕВНА

БРАТУСЬ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАБИДУЛЛИНА ЖАНАР ЗАМАНБЕКОВНА

МУХАМЕДЖАНОВ ЭДУАРД БУЛАТОВИЧ

ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

САДВАКАСОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА

СМОЛЬКИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

ТИХОНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ТЮНЬКИН МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
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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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