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ЛИЦЕНЗИЯ

Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық
жүргізу құқығындағы"Қалалық паллиативтік көмек орталығы"
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Берiлдi

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

Қазақстан Республикасы, Алматы  қ., БАСЕНОВА, № 2 үй., БСН: 990740001423

Медициналық қызметҚызмет түрі

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

23.08.2013 жылы 13013284

Лицензия түрі басты

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

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

Алматы қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы.
Алматы қаласының әкімшілігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

МАЙМАКОВ РАБАНДИЯРБасшы (уәкiлеттi тұлға)

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

Алматы  қ.Берілген жер



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

13013284Лицензияның нөмiрi

23.08.2013 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13013284

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

Ересектерге мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Жалпы хирургия-

Онкология-

Эндокринология-

Жалпы терапия-

Невропатология-

Балаларға мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Онкология-

Жалпы педиатрия-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарлық медициналық көмек-

Жалпы терапия-

Балаларға мына мамандықтар бойынша стационарлық медициналық көмек-

Жалпы педиатрия-

Онкология-

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

Медициналық реабилитология-

Алматы қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы. Алматы
қаласының әкімшілігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Лицензиар

МАЙМАКОВ РАБАНДИЯР
(лицензияр басшысының (уәкiлетт і адамның) тегi және аты-жөні)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу
құқығындағы"Қалалық паллиативтік көмек орталығы" мемлекеттік

коммуналдық кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., БАСЕНОВА, № 2 үй., БСН: 990740001423
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база Алматы қ., Басенова к-сі, 2 үй

(орналасқан жерi)



001Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Алматы  қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

23.08.2013Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

13013284Лицензияның нөмiрi

23.08.2013 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13013284

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

Ересектерге мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Жалпы психиатрия-

Алматы қаласы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы. Алматы
қаласының әкімшілігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Лицензиар

КАБДУЛОВ САРДАР СЕРИКОВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлетт і адамның) тегi және аты-жөні)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу
құқығындағы"Қалалық паллиативтік көмек орталығы" мемлекеттік

коммуналдық кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., БАСЕНОВА, № 2 үй., БСН: 990740001423
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база лицензия

(орналасқан жерi)

002Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Алматы  қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

20.11.2014Лицензияға 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

13013284Лицензияның нөмiрi

23.08.2013 жылыЛицензияның берiлген күнi

123

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

13013284

Ересек тұрғындарға стационарлық көмек-

Онкология-

Терапия-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Онкология-

Жалпы хирургия-

Торакалдық-

Эндокринология-

терапия-

Невропатология-

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

"Алматы қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы"Лицензиар

Лицензиат Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық
жүргізу құқығындағы "Қалалық паллиативтік көмек орталығы "
мемлекеттік коммуналдық 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. Өтепов көшесі 3

(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

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

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., БАСЕНОВА, № 2 үй, БСН:
990740001423



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.

коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Алматы қаласының әкімдігі.

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

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

003Қосымшаның нөмірі

Алматы қ.Берілген орны

10.08.2020Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi


