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Справка

о государственной перерегистрации юридического лица

БИН 000440002604

Управление юстиции города Уральск Департамента Юстиции Западно-Казахстанской

области

город Уральск
(населенный пункт)

29 декабря 2017 г.

Государственное коммунальное предприятие на праве

хозяйственного ведения "Областная станция скорой медицинской

помощи" Управления здравоохранения акимата Западно-

Казахстанской области

Наименование:

Местонахождение: КАЗАХСТАН, область Западно-Казахстанская, город Уральск,

улица Улица имени Н.Сдыкова, строение 20/1, почтовый индекс

090002

Дата первичной

государственной регистрации:
18 октября 2012 года

Руководитель: И.о. руководителя, назначенный (избранный) уполномоченным

органом юридического лица

МУРЗАГАЛИЕВ ГАЛИМЖАН ИСЛЯМОВИЧ

Учредители (участники): Государственное учреждение "Аппарат акима Западно-

Казахстанской области"

в соответствии с учредительными документами в рамках

законодательства Республики Казахстан

Справка дает право осуществлять деятельность

Электрондық анықтаманың түпнұсқасын www.egov.kz  порталында тексере аласыз.

Дата выдачи: 18.04.2019
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Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.


