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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ

11.02.2019 жылы 19003001

Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "Шортанды аудандық
ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы 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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Шортанды к.ә., Шортанды к.,
көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН: 040540002883 берілді

Медициналық 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)

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Лицензияның
қолданылу кезеңі

24.03.2009Алғашқы берілген күні

Көкшетау 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы,Төңкеріс бекеті,Сейфуллин
көшесі,медициналық кабинет - "Төңкеріс негізгі мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

001Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Пригородное ауылы ,Школьная
көшесі,3 үй,медициналық кабинет - "Пригородное орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы,Шортанды ауданы ,Степное ауылы,Сары арка
көшесі,2 үй,медициналық кабинет - "Степной орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

003Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы,Шортанды ауданы,Раевка ауылы,Абай көшесі,16 үй
,медициналық кабинет - "Раевка орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы,Петровка ауылы ,Құрманғазы
көшесі,17 "Б",медициналық кабинет - "Петровка орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы,Шортанды ауданы,Шортанды кенті,Октябрдің 50
жылдығы көшесі,91 үй,медициналық кабинет - " Шортанды №3 қазақ
орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы,Шортанды ауданы,Новоселовка ауылы ,Сейфуллин
көшесі,20 үй,медициналық кабинет - "Новоселовка орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Шортанды кенті, Абылай-хан
көшесі, 26,медициналық кабинет - "№2 Шортанды орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы,Шортанды ауданы,Шортанды кенті,Пионерская
көшесі,4 үй,медициналық кабинет - "№1 Шортанды орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

009Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Новокубанка ауылы ,Кан Де
Хан көшесі,15 үй,медициналық кабинет - "Новокубанская орта мектебі
" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

010Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы,Научный кенті,Юбилейная
көшесі,11 үй,медициналық кабинет - "Иститут орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

011Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Бозайғыр ауылы ,Бейбітшілік
көшесі,5 "А",медициналық кабинет - "Бозайғыр орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

012Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

Ересектерге және балаларға мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Гинекология-

Кардиология-

Балаларға мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Жалпы хирургия-

Педиатрия-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Жалпы хирургия-

Абдоминалдық-

Жалпы терапия-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 Акмола облысы,Шортанды ауданы,Шортанды кенті,Дзержинский
көшесі,1 үй

(орналасқан жерi)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

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

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)
(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

013Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы,Бектау ауылы ,Қонаев көшесі,3
үй,медициналық кабинет - "Бектау орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

014Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Андреевка ауылы ,Әуезов
көшесі,37 үй,медициналық кабинет - "Андреевка орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы,Жолымбет кенті,Уәлиханов
көшесі,31 үй,медициналық кабинет - "№2 Жолымбет орта мектебі"
ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

016Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы,Шортанды ауданы,Жолымбет кенті,Әуезов көшесі,
1 үй,медициналық кабинет - "№1 Жолымбет орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

017Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы,Шортанды ауданы,Дамса ауылы ,Велижанцев
көшесі,25 үй,медициналық кабинет - "Дамса орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

018Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Ключи ауылы ,Ынтымақ көшесі
,5 "Б" үй,медициналық кабинет - "Ключи орта мектебі" ММ

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

019Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.02.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

Қан мен оның құрауыштарын дайындау, консервациялау, қайта өңдеу, сақтау және өткiзу-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы,Шортанды ауданы,Шортанды кенті,Фэликса
Дзержинского көшесі,1"В" үй

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883

020Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.04.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

Еңбекке уақытша жарамсыздық сараптамасы-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы,Шортанды ауданы,Шортанды кенті,Фэликса
Дзержинского көшесі,1"В" үй

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883

021Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

11.04.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

Балаларға мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Педиатрия-

Диагностика: рентгенологиялық дигностика, функционалдық диагностика, ультрадыбыстық
диагностика, зертханалық (биохимиялық зерттеулер), зертханалық (жалпы клиникалық зерттеулер)

-

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

Консультациялық диагностикалық көмек-

Зертханалық диагностика-

Цитологиялық зерттеулер-

Серологиялық-

Бактериологиялық-

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Білікті көмек-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек-

Консультациялық диагностикалық көмек-

Дерматовенерология-

Онкология-

Психиатрия-

Наркология-

Массаж-

Невропатология-

Aкушерлік және гинекология-

Офтальмология-

Оториноларингология-

(«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.

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Шортанды кенті,Фэликс
Дзержинский көшесі,1"В" үй

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883

022Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

25.04.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

Диагностика: рентгенологиялық дигностика, функционалдық диагностика, ультрадыбыстық
диагностика, зертханалық (биохимиялық зерттеулер), зертханалық (жалпы клиникалық зерттеулер)

-

Балаларға мына мамандықтар бойынша стационарлық медициналық көмек-

Педиатрия-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарлық медициналық көмек-

Анестезиология және реаниматология-

Жалпы хирургия-

Акушерлік және гинекология-

Жалпы терапия-

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

Консультациялық диагностикалық көмек-

Зертханалық диагностика-

Серологиялық-

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Білікті көмек-

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

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Шортанды кенті,Фэликс
Дзержинский көшесі,1"В" үй

(орналасқан жерi)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (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)

023Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

25.04.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Консультациялық диагностикалық көмек-

Жалпы хирургия-

Колопроктология-

Абдоминалдық-

Торакалдық-

Стоматология-

Медициналық реабилитология, қалпына келтіретін емдеу-

Физиотерапия-

психиатрия-

Сексопатология-

Медициналық психология-

Наркология-

Психотерапия-

Эндокринология-

терапия-

Фтизиатрия-

Травматология және ортопедия-

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

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Өндiрiстік база ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Шортанды кенті,Фэликс
Дзержинский көшесі,1"В" үй

(орналасқан жерi)

(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)

024Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

26.04.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

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

Консультациялық диагностикалық көмек-

Медициналық реабилитология, қалпына келтіретін емдеу-

Массаж-

Физиотерапия-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Шортанды кенті,Фэликс
Дзержинский көшесі,1"В" үй

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

025Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

26.04.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

Ересектерге және балаларға мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Жалпы дәрігерлік практика-

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Білікті көмек-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Петровка ауылы ,Жамбыл
көшесі,20 үй

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

032Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

12.06.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

Ересектерге және балаларға мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Жалпы дәрігерлік практика-

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Білікті көмек-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы,Шортанды ауданы,Андреевка ауылы ,Әуезова
көшесі,21 үй

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

033Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

12.06.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

Ересектерге және балаларға мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Жалпы дәрігерлік практика-

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Білікті көмек-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Научный кенті,Юбилейный
көшесі,10/3 үй

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

034Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

12.06.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

Ересектерге және балаларға мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Жалпы дәрігерлік практика-

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Білікті көмек-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Бозайғыр ауылы ,Лян көшесі,39
"Б" үй

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

035Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

12.06.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

Ересектерге және балаларға мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Жалпы дәрігерлік практика-

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Білікті көмек-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы ,Новокубанка ауылы ,
Набережная көшесі,76 үй

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

036Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

21.06.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

Ересектерге және балаларға мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Жалпы дәрігерлік практика-

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Білікті көмек-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы,Бектау ауылы ,Гагарина көшесі,
5 үй

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

037Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

21.06.2019Қосымшаның 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.

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

19003001Лицензияның нөмiрi

11.02.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19003001

Ересектерге және балаларға мына мамандықтар бойынша стационарды алмастыратын көмек-

Жалпы дәрігерлік практика-

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Білікті көмек-

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

Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы. Ақмола облысының
әкімдігі.

Лицензиар

Абишев Болат КалкамановичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы "
Шортанды аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
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 ҚР,Ақмола облысы ,Шортанды ауданы,Жолымбет кенті,Бөгенбай
көшесі,дом 1

(орналасқан жерi)

(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)

021600, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Шортанды ауданы,
Шортанды к.ә., Шортанды к., көшесі Феликс Дзержинского, № 1В үй,, БСН:
040540002883



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.

038Қосымшаның нөмірі

Көкшетау қ.Берілген орны

21.06.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi


