
Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)
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Бірегей нөмір

Уникальный номер

Алу күні

Штрих-код содержит данные, полученные из ГБДЮЛ и подписанные ЭЦП НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
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Штрих-код ЗТ МДҚ алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ ЭЦҚ қойылған деректер бар

10100370448061

28.11.2019

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

бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тiркеу туралы

анықтама

БСН 991140004756

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес

акционерлік қоғамының Түркістан облысы  бойынша филиалының  Жылжымайтын

мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Түркістан қаласы
(елді мекен)

2019 жылғы 16 шілде

Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық

балалар оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы

мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Атауы:

Орналасқан жері: ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, С.Қожанов

көшесі, құрылыс 42, пошта индексі 161200

Алғашқы мемлекеттік тіркеу

күні:
1999 жылғы 22 қараша

Басшы: Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған)

басқарушы

ШНЕТОВ АЙДАР АЗИМОВИЧ

Құрылтайшылар

(қатысушылар):

"Түркістан облысы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды

тұлғаның мемлекеттік қайта тiркелгенін растайтың құжат болып

табылады

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

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

Берілген күні: 28.11.2019
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Бірегей нөмір
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Алу күні

Штрих-код содержит данные, полученные из ГБДЮЛ и подписанные ЭЦП НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
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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.
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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 ГБДЮЛ и подписанные ЭЦП НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Стр. 2 из 2

Штрих-код ЗТ МДҚ алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ ЭЦҚ қойылған деректер бар

10100370447805

28.11.2019

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

бизнес-идентификационный номер

Справка

о государственной перерегистрации юридического лица

БИН 991140004756

Отдел регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала

некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство

для граждан» по Туркестанской области

город Туркестан
(населенный пункт)

16 июля 2019 г.

Государственное коммунальное предприятие на праве

хозяйственного ведения "Областной детский реабилитационный

центр" управления общественного здоровья Туркестанской области

Наименование:

Местонахождение: КАЗАХСТАН, Туркестанская область, город Туркестан, улица С.

Кожанов, строение 42, почтовый индекс 161200

Дата первичной

государственной регистрации:
22 ноября 1999 года

Руководитель: Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом

юридического лица

ШНЕТОВ АЙДАР АЗИМОВИЧ

Учредители (участники): Государственное учреждение "Аппарат акима Туркестанской

области"

Справка является документом, подтверждающим государственную

перерегистрацию юридического лица, в соответствии с

законодательством Республики Казахстан

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

Дата выдачи: 28.11.2019
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Дата получения

Бірегей нөмір

Уникальный номер

Алу күні

Штрих-код содержит данные, полученные из ГБДЮЛ и подписанные ЭЦП НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
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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.
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