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Министерство юстиции Республики Казахстан

Справка

о всех регистрационных действиях юридического лица

дана по месту требования

НУРЛЫБАЕВА ДИНАРА ДАУТОВНАВыдана:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детская

стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения города Алматы
Наименование:

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

990240002493БИН:

Управление юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города АлматыРегистрирующий орган:

Дата последней (пере)регистрации: 03 апреля 2013 года

26 февраля 1999 годаДата первичной регистрации:

Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

МУСАЕВ БАХИТЖАН СУГИРБЕКОВИЧ
Первый руководитель:



Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронного правительства

Дата получения

Бірегей нөмір

Уникальный номер

Алу күні мен уақыты

Стр. 2 из
* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента

юстиции.
 2

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

10100234791033

23.11.2017

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 N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

"Информационно-справочная служба

(Единый контакт-центр)

Касательно получения государственных услуг"

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша

(Бірыңғай байланыс орталығы)

ақпараттық-анықтамалық қызметі"

Учредители (участники, члены):

Коммунальное государственное учреждение "Управление здравоохранения города Алматы",

БИН 000340001583

1Количество участников (членов):

Виды деятельности: ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

КАЗАХСТАН, ГОРОД АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ГОГОЛЯ, дом 172,

почтовый индекс 050026
Местонахождение:

26.02.1999 Первичная регистрация

27.11.2003 Перерегистрация

16.07.2008 Перерегистрация

03.04.2013 Перерегистрация

05.04.2016 Уведомление


