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Объектіге арналған лицензия

 1502299226.02.2015 жылы

Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен және қондырғылармен
жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру айналысуға

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық
жүргізу құқығындағы "Павлодар облыстық онкологиялық диспансері" коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорны
Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., Мир, 41, БСН: 990340004285 бер
iлдi

Қызметті немесе іс-
қимылды
(операцияларды)
жүзеге асыру
объектісінің
мекенжайы

(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)

(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат
(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

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

"Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті"
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

ЕСИМХАНОВ СУНГАТ КУАТОВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Ерекше шарттары

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

(лицензиардың толық атауы)

(басшының (уәкілетті тұлғаның) тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Берілген орны



15022992Лицензияның нөмірі

26.02.2015 жылыЛицензияның берілген күні

2 беттен 1-бет15022992

Объектіге арналған лицензияға қосымша

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (лері)

Радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды
пайдалану

-

Құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды пайдалану-

Медициналық гамма-терапевтік қондырғыларды-

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

"Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті"
мемлекеттік мекемесі

Лицензиар

Лицензиат Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау
басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар
облыстық онкологиялық диспансері" коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ.,
Мир, № 41 үй., БСН: 990340004285

 Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 49/6Қызметті немесе іс
-қимылды
(операцияларды) жүзеге
асыру объектісінің
мекенжайы

(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат
(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

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

(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)



ЕСИМХАНОВ СУНГАТ КУАТОВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)
(басшының (уәкілетті тұлғаның) тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

001Қосымшаның нөмірі

Астана қ.Берілген орны

26.02.2015 жылыҚосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi 26.02.2020 жылы


