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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 Әділет лепартаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

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

Справка

Министерство юстиции Республики Казахстан

о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве
дана по месту требования

Дата выдачи: 27.04.2018

Выдана: НУРЛЫБАЕВА ДИНАРА ДАУТОВНА

Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинская железнодорожная больница"

180440022199БИН

Регистрирующий орган Управление юстиции Турксибского района Департамента юстиции города Алматы

РегистрацияВид регистрации

ЗарегистрированСтатус

Дата последней (пере)регистрации 16 апреля 2018 года

Дата первичной регистрации 16 апреля 2018 года

КЕНЖЕЕВ АРЗИКУЛ ТУРДЫКУЛОВИЧПервый руководитель
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Учредители (участники, члены) Государственное учреждение "Комитет государственного имущества и приватизации

Министерства финансов Республики Казахстан", БИН 980240000950;

Количество участников (членов) 1

Виды деятельности Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

КАЗАХСТАН, ГОРОД АЛМАТЫ, РАЙОН ТУРКСИБСКИЙ, УЛИЦА АКАН СЕРI, дом 36А,

почтовый индекс 050011
Местонахождение
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Тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы

Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі

анықтама
талап ету жері бойынша берілді

Берілген күні: 27.04.2018

Берілді: НУРЛЫБАЕВА ДИНАРА ДАУТОВНА

Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық реестрінің мәліметтеріне сәйкес:

Атауы "Алматы теміржол ауруханасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

180440022199БСН

Тіркеуші орган Алматы қаласы Әділет департаменті Түрксіб ауданының Әділет басқармасы

ТіркеуТіркеу түрі

ТіркелгенМәртебе

Соңғы (қайта) тіркеу күні 2018 жылғы 16 сәуір

Алғашқы тіркеу күні 2018 жылғы 16 сәуір

КЕНЖЕЕВ АРЗИКУЛ ТУРДЫКУЛОВИЧБірінші басшы
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Құрылтайшылар (қатысушылар,

бастамашы азаматтар)

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру

комитеті" мемлекеттік мекемесі, БИН 980240000950;

1Қатысушылардың саны (мүшесі)

Кең профильді және мамандандырылған ауруханалар қызметіҚызмет түрі

ҚАЗАҚСТАН, АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, ТУРКСІБ АУДАНЫ, КӨШЕCI АҚАН СЕРI, үй 36А,

пошталық индексі 050011
Орналасқан жері


