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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.

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.

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».

Тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы

анықтама
талап ету жері бойынша берілді

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Берілген күні: 21.10.2021

Берілді:

"Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік
мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көпсалалы облыстық
балалар ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық реестрінің мәліметтеріне сәйкес:

Атауы

"Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік
мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Көпсалалы облыстық
балалар ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
000740002289БСН

Тіркеуші орган

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік

қоғамының Алматы облысы бойынша филиалының  Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және

заңды тұлғаларды тіркеу бөлімі

Қайта тіркеуТіркеу түрі



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" 21.10.2021
Дата получения

Алу күні мен уақыты

Уникальный номер

Бірегей нөмір
10100540384728

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.

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.

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».

ТіркелгенМәртебе

Соңғы (қайта) тіркеу күні 2018 жылғы 11 желтоқсан

Бас ұйым -
Алғашқы тіркеу күні 2000 жылғы 20 қаңтар

ТОЙБЕКОВ АРМАН СЕРИКБАЕВИЧБірінші басшы

Құрылтайшылар (қатысушылар,

бастамашы азаматтар)

"Алматы облысы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, БИН
000640002245;
1Қатысушылардың саны (мүшесі)

Кең профильді және мамандандырылған ауруханалар қызметіҚызмет түрі

Қазақстан, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, көшесі Ескелді би, құрылыс 285, пошталық

индексі 040000
Орналасқан жері


