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ЛИЦЕНЗИЯ

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "
Риддер қалалық ауруханасы" 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, Риддер Қ.Ә, Риддер қ., Тохтаров
көшесі, № 4 а үй., БСН: 990440001750

Медициналық қызметҚызмет түрі

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

10.12.2013 жылы 002240DF

Лицензия түрі басты

1. Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады.\n2.
Лицензиат белгіленген тәртіппен мамандығы бойынша
мамандарының біліктігін әр бес жыл сайын көтеріп тұрған жағдайда
осы лицензия тұрақты және күшін сақтайтын болып табылады.\n

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

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

Шығыс Қазақстан облысының әкімшілігі. Шығыс Қазақстан
облысының Денсаулық сақтау басқармасы

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧБасшы (уәкiлеттi тұлға)

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

Өскемен қ.Берілген жер



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Ересектерге мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Невропатология-

Жалпы терапия-

Медициналық реабилитология-

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 әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Риддер
қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер Қ.Ә, Риддер қ., Тохтаров
көшесі, № 4 а үй., БСН: 990440001750
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база кәсіпорны, ШҚО, Риддер қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 6а.

(орналасқан жерi)

001 124Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Өскемен қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

10.12.2013Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Ересектерге мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Жалпы терапия-

Aкушерлік және гинекология-

Балаларға мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Жалпы педиатрия-

Сараптама-

уакытша енбекке жарамсыздыктын сараптамасы-

Медициналық реабилитология-

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

Диагностика-

Функционалдық диагностика-

Рентгенологиялық диагностика-

Лабороториялық диагностика-

Жалпы клиникалық-

Биохимиялық диагностика-

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 әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Риддер
қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер Қ.Ә, Риддер қ., Тохтаров
көшесі, № 4 а үй., БСН: 990440001750
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база бастапқы медициналық-санитарлық көмек, ШҚО, Риддер қаласы, Буровая
көшесі, 6.

(орналасқан жерi)



002 122Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Өскемен қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

10.12.2013Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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 әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Риддер
қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер Қ.Ә, Риддер қ., Тохтаров
көшесі, № 4 а үй., БСН: 990440001750
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база ФАП, ШҚО, Риддер қаласы, Пригородное ауылы, Совхозный ықшам ауданы, 9
-6.

(орналасқан жерi)

003 129Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Өскемен қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

10.12.2013Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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 әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Риддер
қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер Қ.Ә, Риддер қ., Тохтаров
көшесі, № 4 а үй., БСН: 990440001750
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база медициналық пункт, ШҚО, Риддер қаласы, Бутаково ауылы, Целинная көшесі,
46-2.

(орналасқан жерi)

004 128Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Өскемен қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

10.12.2013Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Медициналық реабилитология-

Балаларға мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Оториноларингология-

Офтальмология-

Дерматовенерология-

Аллергология (иммунология)-

Жалпы педиатрия-

Инфекциялық аурулар-

Невропатология-

Сараптама-

уакытша енбекке жарамсыздыктын сараптамасы-

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

Диагностика-

Функционалдық диагностика-

Лабороториялық диагностика-

Жалпы клиникалық-

Биохимиялық диагностика-

Өндiрiстік база бастапқы медициналық-санитарлық көмек орталығы, ШҚО, Риддер қаласы,
Семипалатинская көшесі, 6



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 әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Риддер
қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер Қ.Ә, Риддер қ., Тохтаров
көшесі, № 4 а үй., БСН: 990440001750
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

(орналасқан жерi)

005 126Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Өскемен қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

10.12.2013Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Ересектерге мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Жалпы терапия-

Aкушерлік және гинекология-

Балаларға мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Жалпы педиатрия-

Сараптама-

уакытша енбекке жарамсыздыктын сараптамасы-

Медициналық реабилитология-

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

Диагностика-

Функционалдық диагностика-

Рентгенологиялық диагностика-

Лабороториялық диагностика-

Жалпы клиникалық-

Биохимиялық диагностика-

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 әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Риддер
қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер Қ.Ә, Риддер қ., Тохтаров
көшесі, № 4 а үй., БСН: 990440001750
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база бастапқы медициналық-санитарлық көмек, ШҚО, Риддер қаласы, Толстой
көшесі, 28/1.

(орналасқан жерi)



006 123Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Өскемен қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

10.12.2013Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

2 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Ересектерге мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Оториноларингология-

Жалпы хирургия-

Аллергология (иммунология)-

Офтальмология-

Дерматовенерология-

Онкология-

Травматология және ортопедия-

Жалпы терапия-

Инфекциялық аурулар-

Aкушерлік және гинекология-

Невропатология-

Эндокринология-

Ревматология-

Кардиология-

Сараптама-

Кәсіби жарамдылыққа сараптама-

уакытша енбекке жарамсыздыктын сараптамасы-

Лабороториялық диагностика-

Серологиялық зерттеулер-

Цитологиялық зерттеулер-

Жалпы клиникалық-

Бактериологиялық диагностика-

Биохимиялық диагностика-

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Білікті көмек-

Диагностика-

Функционалдық диагностика-

Эндоскопиялық диагностика-



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

2 беттен 2-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Диагностика-

Рентгенологиялық диагностика-

Ультрадыбыстық диагностика-

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 әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Риддер
қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер Қ.Ә, Риддер қ., Тохтаров
көшесі, № 4 а үй., БСН: 990440001750
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база емхана, ШҚО, Риддер қаласы, Гагарин даңғылы, 10.

(орналасқан жерi)

007 121Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Өскемен қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

10.12.2013Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

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 әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Риддер
қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер Қ.Ә, Риддер қ., Тохтаров
көшесі, № 4 а үй., БСН: 990440001750
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база медициналық пункт, ШҚО, Риддер қаласы, Поперечное ауылы, Новая көшесі,
17-2.

(орналасқан жерi)

008 127Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Өскемен қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

10.12.2013Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Диагностика-

Функционалдық диагностика-

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Жедел жәрдем көмегі-

Дәрігерге дейінгі-

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 әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Риддер
қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер Қ.Ә, Риддер қ., Тохтаров
көшесі, № 4 а үй., БСН: 990440001750
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база кәсіпорны, ШҚО, Риддер қаласы, Тоқтаров көшесі, 4-а.

(орналасқан жерi)

009 125Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Өскемен қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

10.12.2013Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

3 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Балаларға мына мамандықтар бойынша стационарлық медициналық көмек-

Дерматовенерология-

Анестезиология және реаниматология-

Оториноларингология-

Жалпы педиатрия-

Жалпы хирургия-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша стационарлық медициналық көмек-

Трансфузиология-

Офтальмология-

Травмотология және ортопедия-

Анестезиология және реаниматология-

Дерматовенерология-

Жалпы терапия-

Акушерлік және гинекология-

Невропатология-

Оториноларингология-

Жалпы хирургия-

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

Қан мен оның компоненттерін сақтау және өткізу-

Медициналық реабилитология-

Массаж-

Физиотерапия-

Сараптама-

уакытша енбекке жарамсыздыктын сараптамасы-

Диагностика-

Эндоскопиялық диагностика-

Патологиялық анатомия-

Функционалдық диагностика-

Рентгенологиялық диагностика-



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

3 беттен 2-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Диагностика-

Ультрадыбыстық диагностика-

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек-

Дәрігерге дейінгі-

Лабороториялық диагностика-

Серологиялық зерттеулер-

Цитологиялық зерттеулер-

Жалпы клиникалық-

Бактериологиялық диагностика-

Биохимиялық диагностика-

Балаларға мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Дерматовенерология-

Жалпы педиатрия-

Ересектерге мына мамандықтар бойынша консультациялық-диагностикалық медициналық көмек-

Дерматовенерология-

Aкушерлік және гинекология-

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 әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Риддер
қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер Қ.Ә, Риддер қ., Тохтаров
көшесі, № 4 а үй., БСН: 990440001750
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база аурухана, ШҚО, Риддер қаласы, Тохтаров көшесі, 4 а.

(орналасқан жерi)



010 12Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Өскемен қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

10.12.2013Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

002240DFЛицензияның нөмiрi

10.12.2013Лицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері

13019201

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

Ересектерге және балаларға мына мамандықтар бойынша стационарлық медициналық көмек-

Инфекциялық аурулар-

Лабороториялық диагностика-

Иммунологиялық зерттеулер-

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 әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Риддер
қалалық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорны

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер Қ.Ә, Риддер қ., Тохтаров
көшесі, № 4 а үй., БСН: 990440001750
(заңды тұлғаның толық аты, мекен-жайі, БСН рекв изиттері / жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты
толығымен, Ж СН реквизиттері)

Өндiрiстік база аурухана, ШҚО, Риддер қаласы, Безголосов көшесі, 15

(орналасқан жерi)

011 120Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

Өскемен қ.Берілген жер

Лицензияның қолданылу
мерзімі

10.12.2013Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi



130192011 - 1

ЛИЦЕНЗИЯ

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Риддерская городская больница" управления
здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

Выдана

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Республика  Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер, улица
Тохтарова, дом № 4 а., БИН: 990440001750

Медицинская деятельностьна занятие

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

10.12.2013 года 002240DF

Вид лицензии Генеральная

1. Лицензия действительна на территории Республики Казахстан.\n2.
Лицензия является постоянной и действительной при условии
повышения квалификации по специальности через каждые пять лет
в установленном порядке.\n

Особые условия
действия лицензии

(в соответствии со статьей 9-1 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Акимат Восточно-Казахстанской области. Управление
здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Лицензиар

(полное наименование лицензиара)

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧРуководитель
(уполномоченное лицо) (фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара)

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

002240DFНомер лицензии

10.12.2013Дата выдачи лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13019201

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Невропатология-

Терапия общая-

Медицинская реабилитология-

Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер,
улица Тохтарова, дом № 4 а., БИН: 990440001750
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база предприятие, ВКО, горд Риддер, проспект Независимости, 6а.

(место нахождения)

001 124Номер приложения к
лицензии

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи

Срок действия лицензии

10.12.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13019201

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Педиатрия: общая-

Экспертиза-

экспертиза временной нетрудоспособности-

Медицинская реабилитология-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Рентгенологическая диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Биохимические исследования-

Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер,
улица Тохтарова, дом № 4 а., БИН: 990440001750
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база центр первичной медико-санитарной помощи, ВКО, город Риддер, улица
Буровая, 6.

(место нахождения)



002 122Номер приложения к
лицензии

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи

Срок действия лицензии

10.12.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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13019201

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

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер,
улица Тохтарова, дом № 4 а., БИН: 990440001750
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база ФАП, ВКО, город Риддер, село Пригородное, Совхозный микрорайон, 9-6.

(место нахождения)

003 129Номер приложения к
лицензии

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи

Срок действия лицензии

10.12.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13019201

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

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер,
улица Тохтарова, дом № 4 а., БИН: 990440001750
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база медицинский пункт, ВКО, город Риддер, село Бутаково, улица Целинная, 46-2.

(место нахождения)

004 128Номер приложения к
лицензии

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи

Срок действия лицензии

10.12.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Медицинская реабилитология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Оториноларингология-

Офтальмология-

Дерматовенерология-

Аллергология (иммунология)-

Педиатрия: общая-

Инфекционные болезни-

Невропатология-

Экспертиза-

экспертиза временной нетрудоспособности-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Биохимические исследования-

Производственная база центр первичной медико-санитарной помощи, ВКО, город Риддер, улица
Семипалатинская, 6.



Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер,
улица Тохтарова, дом № 4 а., БИН: 990440001750
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

(место нахождения)

005 126Номер приложения к
лицензии

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи

Срок действия лицензии

10.12.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13019201

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

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Педиатрия: общая-

Экспертиза-

экспертиза временной нетрудоспособности-

Медицинская реабилитология-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Рентгенологическая диагностика-

Лабораторная диагностика-

Общеклинические исследования-

Биохимические исследования-

Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер,
улица Тохтарова, дом № 4 а., БИН: 990440001750
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база центр первичной медико-санитарной помощи, ВКО, горд Риддер, улица
Толстого, 28/1.

(место нахождения)



006 123Номер приложения к
лицензии

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи

Срок действия лицензии

10.12.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Оториноларингология-

Хирургия общая-

Аллергология (иммунология)-

Офтальмология-

Дерматовенерология-

Онкология-

Травматология и ортопедия-

Терапия общая-

Инфекционные болезни-

Aкушерство и гинекология-

Невропатология-

Эндокринология-

Ревматология-

Кардиология-

Экспертиза-

экспертиза профессиональной пригодности-

экспертиза временной нетрудоспособности-

Лабораторная диагностика-

Серологические исследования-

Цитологические исследования-

Общеклинические исследования-

Бактериологические исследования-

Биохимические исследования-

Первичная медико-санитарная помощь-

Квалифицированная помощь-

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Эндоскопическая диагностика-
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности
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(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Диагностика-

Рентгенологическая диагностика-

Ультразвуковая диагностика-

Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер,
улица Тохтарова, дом № 4 а., БИН: 990440001750
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база поликлиника, ВКО, город Риддер, проспект Гагарина, 10.

(место нахождения)

007 121Номер приложения к
лицензии

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи

Срок действия лицензии

10.12.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер,
улица Тохтарова, дом № 4 а., БИН: 990440001750
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база медицинский пункт, ВКО, горд Риддер, село Поперечное, улица Новая, 17-2.

(место нахождения)

008 127Номер приложения к
лицензии

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи

Срок действия лицензии

10.12.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Диагностика-

Функциональная диагностика-

Первичная медико-санитарная помощь-

Скорая медицинская помощь-

Доврачебная помощь-

Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер,
улица Тохтарова, дом № 4 а., БИН: 990440001750
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база предприятие, ВКО, город Риддер, улица Тохтарова, 4-а.

(место нахождения)

009 125Номер приложения к
лицензии

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи

Срок действия лицензии

10.12.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13019201

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

Стационарная медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Дерматовенерология-

Анестезиология и реаниматология-

Оториноларингология-

Педиатрия: общая-

Хирургия общая-

Стационарная медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Трансфузиология-

Офтальмология-

Травмотология и ортопедия-

Анестезиология и реаниматология-

Дерматовенерология-

Терапия общая-

Aкушерство и гинекология-

Невропатология-

Оториноларингология-

Хирургия общая-

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

Хранение и реализация крови и ее компонентов-

Медицинская реабилитология-

Массаж-

Физиотерапия-

Экспертиза-

экспертиза временной нетрудоспособности-

Диагностика-

Эндоскопическая диагностика-

Патологическая анатомия-

Функциональная диагностика-

Рентгенологическая диагностика-
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Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

13019201

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

Диагностика-

Ультразвуковая диагностика-

Первичная медико-санитарная помощь-

Доврачебная помощь-

Лабораторная диагностика-

Серологические исследования-

Цитологические исследования-

Общеклинические исследования-

Бактериологические исследования-

Биохимические исследования-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению – по специальностям-

Дерматовенерология-

Педиатрия: общая-

Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению – по специальностям-

Дерматовенерология-

Aкушерство и гинекология-

Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер,
улица Тохтарова, дом № 4 а., БИН: 990440001750
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база больница, ВКО, город Риддер, улица Тохтарова, 4 а.

(место нахождения)



010 12Номер приложения к
лицензии

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи

Срок действия лицензии

10.12.2013Дата выдачи приложения
к лицензии
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(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»)

Стационарная медицинская помощь взрослому и детскому  населению - по специальностям-

Инфекционные болезни-

Лабораторная диагностика-

Иммунологические исследования-

Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Акимат
Восточно-Казахстанской области.
(полное наименов ание лицензиара)

Лицензиар

ОВСЯННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) лицензиара

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Лицензиат Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения "Риддерская городская больница" управления здравоохранения

Восточно-Казахстанского областного акимата

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Риддер Г.А., г.Риддер,
улица Тохтарова, дом № 4 а., БИН: 990440001750
(полное наименов ание, местонахождение, бизнес идентификационный номер юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчеств о (в случае наличия), индив идуальный идентификационный номер
физического лица)

Производственная база больница, ВКО, город Риддер, улица Безголосова, 15

(место нахождения)

011 120Номер приложения к
лицензии

г.Усть-КаменогорскМесто выдачи

Срок действия лицензии

10.12.2013Дата выдачи приложения
к лицензии


