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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: 20.04.2020

Берілді: ДЖАЗЫЛБЕКОВА АСЕЛЬ МУДАРИСОВНА
Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық реестрінің мәліметтеріне сәйкес:

Атауы
"Байзақ ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Байзақ су"
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны

000440000083БСН

Тіркеуші орган

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік

қоғамының Жамбыл облысы бойынша филиалының Байзақ аудандық тіркеу және жер

кадастры бөлімі

Қайта тіркеуТіркеу түрі

ТіркелгенМәртебе
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Соңғы (қайта) тіркеу күні 2012 жылғы 03 мамыр

Бас ұйым -
Алғашқы тіркеу күні 2000 жылғы 25 сәуір

СУРАНШИЕВ НУРБУЛАТ САГИНБЕКОВИЧБірінші басшы

Құрылтайшылар (қатысушылар,

бастамашы азаматтар)

"Байзақ ауданы Әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі,
БИН 000440004234;
1Қатысушылардың саны (мүшесі)

Суды жинау, өңдеу және бөлуҚызмет түрі

Қазақстан, Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылдық округі, Сарыкемер ауылы,

көшесі А.Суханбаев, ғимарат 257, пошталық индексі 080100
Орналасқан жері
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Справка

Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

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

Дата выдачи: 20.04.2020

Выдана: ДЖАЗЫЛБЕКОВА АСЕЛЬ МУДАРИСОВНА
Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров:

Наименование
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Байзак су" акимата Байзакского района"

000440000083БИН

Регистрирующий орган

Отдел Байзакского района  по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого

акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по

Жамбылской области

ПеререгистрацияВид регистрации

ЗарегистрированСтатус
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Дата последней (пере)регистрации 03 мая 2012 года

Дата первичной регистрации 25 апреля 2000 года

-Головная организация

СУРАНШИЕВ НУРБУЛАТ САГИНБЕКОВИЧПервый руководитель

Учредители (участники, члены) Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Байзакского
района", БИН 000440004234;

Количество участников (членов) 1

Виды деятельности Сбор, обработка и распределение воды

Казахстан, Жамбылская область, Байзакский район, Сарыкемерский сельский округ, село

Сарыкемер, улица А.Суханбаев, здание 257, почтовый индекс 080100
Местонахождение
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