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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ

«Жамбыл облысы әкiмдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл
облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Берiлдi

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

Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ., БСН: 990140001174

Медициналық қызметҚызмет түрі

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

01.11.2012 12015343

Лицензияның ықпал-күші Жамбыл облысы көлеміне тараладыЛицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

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

Жамбыл облысының әкімшілігі. Жамбыл облысы әкімдігінің
денсаулық сақтау басқармасы

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНАБасшы (уәкiлеттi тұлға)

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

Тараз қ.Берілген жер



МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША

Лицензияның нөмiрi

01.11.2012Лицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

12015343

Ж-ЛПЛицензияның сериясы

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

Ересектерге мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Жалпы терапия-

Қан мен оның компоненттерін дайындау, консервациялау, қайта өңдеу, сақтау және өткізу-

Қан мен оның компоненттерін сақтау және өткізу-

Қан мен оның компоненттерін дайындау, консервациялау және қайта өңдеу-

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

001Лицензияға қосымшаның нөмiрi

Тараз қ.Берілген жер

Жамбыл облысының әкімшілігі. Жамбыл облысы әкімдігінің
денсаулық сақтау басқармасы

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНАБасшы (уәкiлеттi тұлға)

01.11.2012Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi

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

(лицензиярдың толық атауы)

Лицензиат «Жамбыл облысы әкiмдігінің денсаулық сақтау басқармасы
Жамбыл облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

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

Лицензияның қолданылу
мерзімі

Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ.,
БСН: 990140001174



МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША

Лицензияның нөмiрi

01.11.2012Лицензияның берiлген күнi

2 беттен 2-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

12015343

Ж-ЛПЛицензияның сериясы

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

Лабороториялық диагностика-

Адамның иммун тапшылығы вирусының зертханалық диагностикасы (АИТВ-диагностикасы)-

Серологиялық зерттеулер-

Бактериологиялық диагностика-

Иммунологиялық зерттеулер-

001Лицензияға қосымшаның нөмiрi

Тараз қ.Берілген жер

Жамбыл облысының әкімшілігі. Жамбыл облысы әкімдігінің
денсаулық сақтау басқармасы

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНАБасшы (уәкiлеттi тұлға)

01.11.2012Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi

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

(лицензиярдың толық атауы)

Лицензиат «Жамбыл облысы әкiмдігінің денсаулық сақтау басқармасы
Жамбыл облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

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

Лицензияның қолданылу
мерзімі

Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ.,
БСН: 990140001174



МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША

Лицензияның нөмiрi

01.11.2012Лицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

12015343

Ж-ЛПЛицензияның сериясы

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

Ересектерге мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Трансфузиология-

Лабороториялық диагностика-

Жалпы клиникалық-

Биохимиялық диагностика-

002Лицензияға қосымшаның нөмiрi

Тараз қ.Берілген жер

Жамбыл облысының әкімшілігі. Жамбыл облысы әкімдігінің
денсаулық сақтау басқармасы

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНАБасшы (уәкiлеттi тұлға)

01.11.2012Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi

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

(лицензиярдың толық атауы)

Лицензиат «Жамбыл облысы әкiмдігінің денсаулық сақтау басқармасы
Жамбыл облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

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

Лицензияның қолданылу
мерзімі

Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Тараз Қ.Ә., Тараз қ.,
БСН: 990140001174
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр крови
управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

Выдана

(полное наименование, местонахождение, реквизиты  БИН юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического лица)

Республика  Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз., БИН: 990140001174

Медицинская деятельностьна занятие

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

01.11.2012 12015343

Лицензия действительна на территории Жамбылской областиОсобые условия
действия лицензии (в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения акимата
Жамбылской области

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНАРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.ТаразМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12015343

Ж-ЛПСерия лицензии

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по
специальностям

-

Терапия общая-

Заготовка, консервация, переработка и хранение крови и ее компонентов-

Хранение и реализация крови и ее компонентов-

Заготовка, консервация, переработка крови и ее компонентов-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

001Номер приложения к лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения
акимата Жамбылской области

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНАРуководитель (уполномоченное
лицо)

01.11.2012Дата выдачи приложения к
лицензии

фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

(полное наименование лицензиара)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр крови
управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

(полное наименование, местонахождение, реквизиты  БИН юридического
лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического
лица)

Срок действия лицензии

Республика  Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз.,
БИН: 990140001174



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 2 из 2

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12015343

Ж-ЛПСерия лицензии

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Лабораторная диагностика-

Лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-диагностика)-

Серологические исследования-

Бактериологические исследования-

Иммунологические исследования-

001Номер приложения к лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения
акимата Жамбылской области

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНАРуководитель (уполномоченное
лицо)

01.11.2012Дата выдачи приложения к
лицензии

фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

(полное наименование лицензиара)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр крови
управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

(полное наименование, местонахождение, реквизиты  БИН юридического
лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического
лица)

Срок действия лицензии

Республика  Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз.,
БИН: 990140001174



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

01.11.2012Дата выдачи лицензии

Страница 1 из 1

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

12015343

Ж-ЛПСерия лицензии

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по
специальностям

-

Трансфузиология-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Биохимические исследования-

002Номер приложения к лицензии

г.ТаразМесто выдачи

Акимат Жамбылской области. Управление здравоохранения
акимата Жамбылской области

Лицензиар

ОМАРБЕКОВА САЛТАНАТ ДЖАМАЛБЕКОВНАРуководитель (уполномоченное
лицо)

01.11.2012Дата выдачи приложения к
лицензии

фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

(полное наименование лицензиара)

Лицензиат Государственное коммунальное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Жамбылский областной центр крови
управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

(полное наименование, местонахождение, реквизиты  БИН юридического
лица / полностью фамилия, имя, отчество, реквизиты ИИН физического
лица)

Срок действия лицензии

Республика  Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз.,
БИН: 990140001174


