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«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Түркістан облысы
бойынша филиалының Кентау қалалық тіркеу және жер
кадастры бөлімі
Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тiркеу туралы
анықтама
БСН 010840002383
бизнес-сәйкестендiру нөмiрi

Кентау қаласы

2019 жылғы 17 шілде

(елді мекен)

Атауы:

Түркістан облысы қоғамдық денсаулық
басқармасының "Жансая" облыстық балалар оңалту
орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Орналасқан жері:

Қазақстан, Түркістан облысы, Кентау қаласы, көшесі
Шоқан Уалиханов, құрылыс 3А, пошта индексі
160400

Басшы:

Заңды тұлғаның уәкілетті органымен
тағайындалған(таңдалған) басқарушы
АКШАЛОВ АЛМАСБЕК БАЛТАБАЕВИЧ

Құрылтайшылар
(қатысушылар):

"Түркістан облысы әкімінің аппараты" мемлекеттік
мекемесі

Алғашқы мемлекеттік

2017 жылғы 15 мамыр

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370II 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.
Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы
тексере аласыз.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала
«электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен
қойылған деректер бар.
*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан».
1-н 2-ші бет
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тіркеу күні:
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның мемлекеттік
тiркелгенін растайтың құжат болып табылады

Берілген күні:

24.09.2019
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