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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ

10.01.2019 жылы 19000299

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Семей қаласының №7
емханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

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

071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., Даңғылы Шәкәрім
, № 2Б үй,, БСН: 990340001914 берілді

Иондаушы сәуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс
істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру айналысуға

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

Лицензиат жұмыс жүргізетін аспаптар, қондырғылар кіші
қызметтер түрінде көрсетілген

Ерекше шарттары

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

Ескерту

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

"Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті"
мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасының Энергетика
министрлігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

СЕРГАЗИН ГУМАР ЕКПИНОВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

04.03.2021Лицензияның
қолданылу кезеңі

04.03.2016Алғашқы берілген күні

Астана 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

19000299Лицензияның нөмiрi

10.01.2019 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

19000299

Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптарды және қондырғыларды пайдалану-

Медициналық компьютерлік рентгендік томографтарды-

Медициналық рентгендік маммографиялық жабдықтарды-

Жалпы мақсаттағы медициналық рентгендік жабдықтарды-

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

"Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті"
мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасының Энергетика
министрлігі.

Лицензиар

СЕРГАЗИН ГУМАР ЕКПИНОВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Семей
қаласының №7 емханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

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

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

Өндiрiстік база

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензиат жұмыс жүргізетін аспаптар, қондырғылар кіші қызметтер
түрінде көрсетілген

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

071400, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә.,
Семей қ., Даңғылы Шәкәрім, № 2Б үй,, БСН: 990340001914



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

Астана қ.Берілген орны

10.01.2019Қосымшаның берілген
күні

04.03.2021Қолданылу мерзiмi


