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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯ

05.03.2019 жылы 19005519

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан соғысының мүгедектеріне
арналған республикалық клиникалық госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды
тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес
-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А үй,, БСН: 000140003285
берілді

Медициналық қызмет айналысуға

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің
атауы)

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусізЕрекше шарттары

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

Ескерту Иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Лицензияның
қолданылу кезеңі

21.01.2010Алғашқы берілген күні

город АлматыБерілген жер



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19005519

Ересектерге мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Урология-

Офтальмология-

Стоматология-

Травматология және ортопедия-

Оториноларингология-

Кардиология-

Жалпы терапия-

Жалпы хирургия-

Эндокринология-

Лабороториялық диагностика-

Цитологиялық зерттеулер-

Жалпы клиникалық-

Биохимиялық диагностика-

Диагностика-

Функционалдық диагностика-

Эндоскопиялық диагностика-

Рентгенологиялық диагностика-

Ультрадыбыстық диагностика-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй,, БСН: 000140003285



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Өндiрiстік база Алматы қ., Ладушкин к-сі, 120 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

001Қосымшаның нөмірі

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.Берілген орны

05.03.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19005519

Медициналық реабилитология-

Массаж-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Ладушкин к-сі, 120 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй,, БСН: 000140003285



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

002Қосымшаның нөмірі

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.Берілген орны

05.03.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19005519

Сараптама-

уакытша енбекке жарамсыздыктын сараптамасы-

Медициналық реабилитология-

Емдік дене шынықтыру-

Физиотерапия-

Дәстүрлі медицина-

Рефлексотерапия-

Мануалдық терапия-

Гомеопатия-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарлық медициналық көмек-

Стоматология-

Урология-

Гинекология-

Анестезиология және реаниматология-

Жалпы хирургия-

Невропатология-

Жалпы терапия-

Гастроэнтерология-

Кардиология-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй,, БСН: 000140003285



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Өндiрiстік база Алматы қ., Ладушкин к-сі, 120 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

003Қосымшаның нөмірі

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.Берілген орны

05.03.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19005519

Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Жалпы терапия-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 129 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй,, БСН: 000140003285



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

004Қосымшаның нөмірі

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.Берілген орны

05.03.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19005519

Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Невропатология-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 129 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй,, БСН: 000140003285



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

005Қосымшаның нөмірі

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.Берілген орны

05.03.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19005519

Ересектерге мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Дерматовенерология-

Пульмонология-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 129 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй,, БСН: 000140003285



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

006Қосымшаның нөмірі

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.Берілген орны

05.03.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19005519

Ересектерге мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Психиатрия-

Психотерапия-

Онкология-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 129 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй,, БСН: 000140003285



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

007Қосымшаның нөмірі

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.Берілген орны

05.03.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19005519

Ересектерге мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Медициналық реабилитология, қалпына келтіретін емдеу-

Емдік дене шынықтыру-

Массаж-

Физиотерапия-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 129 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй,, БСН: 000140003285



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

008Қосымшаның нөмірі

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.Берілген орны

05.03.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19005519

Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарлық көмек-

Невропатология-

Жалпы терапия-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Стоматология-

Урология-

Офтальмология-

Диагностика-

Функционалдық-

Ультрадыбыстық-

Рентгенологиялық-

Гинекология-

Анестезиология және реаниматология-

Невропатология-

терапия-

Зертханалық диагностика-

Жалпы клиникалық-

Биохимиялық-

Оториноларингология-

Эндокринология-

Кардиология-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй,, БСН: 000140003285



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 129 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

009Қосымшаның нөмірі

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.Берілген орны

05.03.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19005519

Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарлық көмек-

Медициналық реабилитология, қалпына келтіретін емдеу-

Емдік дене шынықтыру-

Массаж-

Физиотерапия-

Еңбекке уақытша жарамсыздық сараптамасы-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Гастроэнтерология-

Дәстүрлі медицина-

Гирудотерапия-

Медициналық реабилитология, қалпына келтіретін емдеу-

Емдік дене шынықтыру-

Массаж-

Физиотерапия-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 129 А үй

(орналасқан жерi)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй,, БСН: 000140003285



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

010Қосымшаның нөмірі

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.Берілген орны

05.03.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

19005519

Ересектерге мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Жалпы хирургия-

Абдоминалдық-

Диагностика-

Эндоскопиялық-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы көш., 129 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй,, БСН: 000140003285



011Қосымшаның нөмірі

город АлматыБерілген орны

09.04.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

19005519

Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарлық көмек-

Дәстүрлә медицина-

Мануалды терапия-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Дәстүрлі медицина-

Мануалдық терапия-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Наурзбеков Бахытжан АсановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы к-сі, 129 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй,, БСН: 000140003285



012Қосымшаның нөмірі

Алматы қ.Берілген орны

13.08.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

19005519

Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарлық көмек-

Дәстүрлә медицина-

Фитотерапия және табиғи өнімді дәрілермен емдеу-

Рефлексті терапия-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Дәстүрлі медицина-

Фитотерапия және табиғатта жаралған заттармен емдеу-

Рефлексотерапия-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы к-сі, 129 А үй

(орналасқан жерi)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй, БСН: 000140003285



Абдижаббарова Карлыгаш ХужаназаровнаБасшы (уәкiлеттi тұлға)
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

013Қосымшаның нөмірі

Алматы қ.Берілген орны

22.01.2020Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

19005519

Ересектерге мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Травматология және ортопедия-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Абдижаббарова Карлыгаш ХужаназаровнаБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы к-сі, 129 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй, БСН: 000140003285



014Қосымшаның нөмірі

Алматы қ.Берілген орны

19.02.2020Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

19005519

Ересек тұрғындарға стационарлық көмек-

Зертханалық диагностика-

Иммунологиялық зерттеулер-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Зертханалық диагностика-

Иммунологиялық зерттеулер-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы "
коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

Лицензиар

Абдижаббарова Карлыгаш ХужаназаровнаБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қ., Бостандық ауданы, Әбиш Кекілбайұлы к-сі, 129 А үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй, БСН: 000140003285



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен
маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

015Қосымшаның нөмірі

Алматы қ.Берілген орны

05.11.2020Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19005519Лицензияның нөмiрi

05.03.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

19005519

Ересек тұрғындарға стационарлық көмек-

Зертханалық диагностика-

Цитологиялық зерттеулер-

Жалпы клиникалық-

Биохимиялық-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Зертханалық диагностика-

Цитологиялық зерттеулер-

Жалпы клиникалық-

Биохимиялық-

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)

Лицензиат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "Отан
соғысының мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық
госпиталь" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда –

шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндiрiстік база Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 129 А
үй

(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Бас лицензия, мерзім әрекеті шектеусіз
(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына
сәйкес)

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., көшесі ЛАДУШКИН, № 120А
үй, БСН: 000140003285



"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Алматы
қаласы бойынша департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі.
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі.

Лицензиар

Мухамедяров Мурат ЕльжасовичБасшы (уәкiлеттi тұлға)
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

016Қосымшаның нөмірі

Алматы қ.Берілген орны

22.10.2022Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші
түрінің атауы)


