
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)

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

10100334577527

05.06.2019

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

 Шымкент қаласының Әділет департаменті Әл-Фараби ауданының Әділет басқармасы

Шымкент қ.
(елді мекен)

2019 жылғы 16 қаңтар

Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының

"Облыстық балалар оңалту орталығы" шаруашылық жүргізу

құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Атауы:

Орналасқан жері: ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қаласы, Əл-Фараби ауданы,

Химфармзавод Шағын ауданы, ғимарат 4А, пошта индексі 160019

Алғашқы мемлекеттік тіркеу

күні:
1999 жылғы 22 қараша

Басшы: Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған)

басқарушы

ШОҚАТАЙ АСАН

Құрылтайшылар

(қатысушылар):

"Түркістан облысы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

шеңберiнде құрылтай құжаттарға сәйкес

қызметтi жүзеге асыру құқығын бередi

Анықтама Қазақстан Республикасының заңнамасы

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

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

Берілген күні: 05.06.2019



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)

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

10100334574210

05.06.2019

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

Управление юстиции Аль-Фарабийского района Департамента юстиции города Шымкент

г. Шымкент
(населенный пункт)

16 января 2019 г.

Государственное коммунальное предприятие на праве

хозяйственного ведения "Областной детский реабилитационный

центр" управления здравоохранения Туркестанской области

Наименование:

Местонахождение: КАЗАХСТАН, город Шымкент, район Аль-Фарабийский,

Микрорайон Химфармзавода, здание 4А, почтовый индекс 160019

Дата первичной

государственной регистрации:
22 ноября 1999 года

Руководитель: Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом

юридического лица

ШОҚАТАЙ АСАН

Учредители (участники): Государственное учреждение "Аппарат акима Туркестанской

области"

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: 05.06.2019


