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ЛИЦЕНЗИЯ

08.09.2016 жылы 16014074

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)

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

Есірткі, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы саласындағы қызмет
айналысуға

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

Ерекше шарттары

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

Ескерту Иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

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

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

МАДИЕВ АЛМАС УСКЕНБАЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

08.09.2021Лицензияның
қолданылу кезеңі

Алғашқы берілген күні

Алматы қ.Берілген 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

16014074Лицензияның нөмiрi

08.09.2016 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

16014074

Прекурсорлардың айналымы саласындағы қызмет ( (денсаулық сақтау жүйесінде ))-

Прекурсорларды пайдалану-

Прекурсорларды жою-

Прекурсорларды сатып алу-

Прекурсорларды сақтау-

Психотроптық заттардың айналымы саласындағы қызмет ( (денсаулық сақтау жүйесінде ))-

Психотроптық заттарды пайдалану-

Психотроптық заттарды жою-

Психотроптық заттарды сатып алу-

Психотроптық заттарды сақтау-

Есірткі құралдары айналымы саласындағы қызмет (денсаулық сақтау жүйесінде )-

Есірткі заттарын пайдалану-

Есірткі заттарын жою-

Есірткі заттарын сатып алу-

Есірткі заттарын сақтау-

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

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., Бәсенов к-сі, 2 үй, №4 каб.

(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

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

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., КӨШЕCI 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.

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

Лицензиар

МАДИЕВ АЛМАС УСКЕНБАЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

001Қосымшаның нөмірі

Алматы қ.Берілген орны

08.09.2016Қосымшаның берілген
күні

08.09.2021Қолданылу 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

16014074Лицензияның нөмiрi

08.09.2016 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

16014074

Прекурсорлардың айналымы саласындағы қызмет ( (денсаулық сақтау жүйесінде ))-

Прекурсорларды пайдалану-

Прекурсорларды жою-

Прекурсорларды сатып алу-

Прекурсорларды сақтау-

Психотроптық заттардың айналымы саласындағы қызмет ( (денсаулық сақтау жүйесінде ))-

Психотроптық заттарды пайдалану-

Психотроптық заттарды жою-

Психотроптық заттарды сатып алу-

Психотроптық заттарды сақтау-

Есірткі құралдары айналымы саласындағы қызмет (денсаулық сақтау жүйесінде )-

Есірткі заттарын пайдалану-

Есірткі заттарын жою-

Есірткі заттарын сатып алу-

Есірткі заттарын сақтау-

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

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 қаласы Өтепов көшесі 3

(орналасқан жерi)

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., КӨШЕCI 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.

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 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)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

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

002Қосымшаның нөмірі

Алматы қ.Берілген орны

16.03.2020Қосымшаның берілген
күні

08.09.2021Қолданылу 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)


