"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және
индустриалды-инновациялық даму
басқармасы" коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное
учреждение "Управление
предпринимательства и индустриально
-инновационного развития города
Алматы"

Алматы қаласының әкімдігі

Акимат города Алматы

050000, Алматы қ., Республика ауданы, №
4 үй.

050000, г.Алматы, площадь Республики, дом
№ 4.

қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру басталғаны немесе
тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы
ТАЛОН

Осымен, "ЛаборФарма" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 030340004305

(заңды тұлғаның толық атау ы, бизнес-сәйкестендір у нөмір і/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендір у нөмір і)

М едициналық мақсаттағы бұйымдарды бөлшек саудада өткiзу жөніндегі қызметтің
басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама бойынша белгілі бір іс-қимылды жүзеге
асыруды бастағаны туралы хабарлайды
(қызметтің немесе әр екеттің атау ы)

Заңды тұлғаның орналасқан жері: 050035, Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район,
Микрорайон 8, дом № 4 А., -.
Қызметті және белгілі бір әрекеттерді іске асыру мекенжайы: 050035, Республика Казахстан, г.Алматы,
Ауэзовский район, 8 микрорайон, 8 ыкшамауданы, 4а , , , 050035, Алматы, 8 м-н, 4а
Қабылдайтын ұйымның атауы "Алматы қаласы Кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму
басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі: KZ26UBC00010227
Ескертуді алған күні мен уақыты: 17.05.2018 17:54

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
тең.
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