
140205121 - 1

ЛИЦЕНЗИЯ

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау
басқармасының "Облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны

Берiлдi

(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайы,  БСН реквизиттері / жеке тұлғаның тегi, аты,
әкесiнiң аты толығымен, ЖСН реквизиттері)

Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., Ә.МОЛДАҒҰЛОВА ,
№ 2 үй., БСН: 000240002825

Медициналық қызметҚызмет түрі

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызмет түрінің
нақты атауы)

26.12.2014 жылы 01158DL

Лицензия түрі

1. Лицензия Қазақстан Республикасының барлық аумағында
жарамды.
2.Лицензиат белгіленген тәртіппен мамандығы бойынша
мамандарының біліктігін әр бес жыл сайын көтеріп тұрған жағдайда
осы лицензия тұрақты және күшін сақтайтын болып  табылады.

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-1бабына сәйкес)

Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы. Батыс
Қазақстан облысының әкімдігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

ИРМЕНОВ КАМИДОЛЛА МУТИГОЛЛАЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(лицензияр басшысының (уәкiлетті адамның) тегi және аты-жөні)

Орал қ.Берілген жер



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

01158DLЛицензияның нөмiрi

26.12.2014 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

14020512

(Қазақстан Республикасының "Лицензиялау туралы" Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтерінің атауы)

Қан мен оның компоненттерін дайындау, консервациялау, қайта өңдеу, сақтау және өткізу-

Қан мен оның компоненттерін сақтау және өткізу-

Қан мен оның компоненттерін дайындау, консервациялау және қайта өңдеу-

Лабороториялық диагностика-

Адамның иммун тапшылығы вирусының зертханалық диагностикасы (АИТВ-диагностикасы)-

Жалпы клиникалық-

Серологиялық зерттеулер-

Бактериологиялық диагностика-

Биохимиялық диагностика-

Иммунологиялық зерттеулер-

Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы. Батыс
Қазақстан облысының әкімдігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Лицензиар

ИРМЕНОВ КАМИДОЛЛА МУТИГОЛЛАЕВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлетт і адамның) тегi және аты-жөні)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "
Облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік

коммуналдық кәсіпорыны

Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., Ә.
МОЛДАҒҰЛОВА , № 2 үй., БСН: 000240002825
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база кәсіпорын, БҚО, Орал қаласы, Ә.Молдағұлова көшесі, 2 үй

(орналасқан жерi)

001 1814Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Орал қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

26.12.2014Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



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

01158DLЛицензияның нөмiрi

26.12.2014 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

14020512

Ересектерге және (немесе) балаларға мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

консультациялық диагностикалық көмек-

Трансфузиология-

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

Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы . Батыс
Қазақстан облысының әкімдігі.

Лицензиар

ИРМЕНОВ КАМИДОЛЛА МУТИГОЛЛАЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау
басқармасының "Облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны

(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 Облыстық қан орталығы, БҚО, Ә.Молдағұлова көшесі, 2 -үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

1. Лицензия Қазақстан Республикасының барлық аумағында жарамды .
2.Лицензиат белгіленген тәртіппен мамандығы бойынша
мамандарының біліктігін әр бес жыл сайын көтеріп тұрған жағдайда
осы лицензия тұрақты және күшін сақтайтын болып табылады.

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

Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., Ә.
МОЛДАҒҰЛОВА , № 2 үй., БСН: 000240002825



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.

2048Қосымшаның нөмірі

Орал қ.Берілген орны

22.07.2016Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi


