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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Семей
қаласының № 17 дәрігерлік амбулаториясы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Берiлдi

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

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә, Семей қ., ГЕОЛОГИЯЛЫҚ,
№ 1 үй., БСН: 990340000758

Есірткі құралдардың, психотроптық заттардың және
прекурсорлардың айналымы саласындағы қызмет

Қызмет түрі

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

29.09.2014 жылы НсПвП64700046DF

Лицензия түрі бир реттик

Лицензия Қазақстан Республикасы аумағында жарамдыЛицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

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

Шығыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы.
Шығыс Қазақстан облысының әкімшілігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

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

Өскемен қ.Берілген жер



МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША

НсПвП64700046DFЛицензияның нөмiрi

29.09.2014 жылыЛицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

14014469

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

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-

Шығыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы. Шығыс
Қазақстан облысының әкімшілігі.
(лицензиярдың толық атауы)

Лицензиар

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
(лицензияр басшысының (уәкiлетт і адамның) тегi және аты-жөні)

Басшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Семей
қаласының № 17 дәрігерлік амбулаториясы» шаруашылық жүргізу

құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә, Семей қ.,
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ, № 1 үй., БСН: 990340000758
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база дәрігерлік амбулаториясы, ШҚО, Семей қаласы, Геологиялық көшесі, 1 үй.

(орналасқан жерi)



001 НсПвП64700046DF00001НсНпПЛицензияға қосымшаның
нөмiрi

Өскемен қ.Берілген жер

29.09.2019Лицензияның қолданылу
мерзімі

29.09.2014Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi


