
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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

65700186DLЛицензияның нөмiрi

12.07.2007 жылыЛицензияның берiлген күнi

123

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

18018097

Дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу-

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

Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы . Батыс
Қазақстан облысының әкімдігі.

Лицензиар

Нурданат БеркингалиБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Талап" акционерлік қоғамы

(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 БҚО, Бәйтерек ауданы, Переметное ауылы, Жеңіс көшесі, 30 үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады. Жарамдылық
мерзімі шектеусіз

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

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал
қ., көшесі ЕСКАЛИЕВА, № 126 үй,, БСН: 930440000017

4265Қосымшаның нөмірі

Орал қ.Берілген орны

07.06.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

65700186DLЛицензияның нөмiрi

12.07.2007 жылыЛицензияның берiлген күнi

123

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

18018097

Дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу-

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

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі.

Лицензиар

Кубатаев Ринат АминевичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Талап" акционерлік қоғамы

(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 БҚО, Орал қ, Бәйтерек ш/а, Нұр к., 5 ү, т.ж.е. 91

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады. Жарамдылық
мерзімі шектеусіз

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

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал
қ., көшесі ЕСКАЛИЕВА, № 126 үй,, БСН: 930440000017

Қосымшаның нөмірі

Берілген орны

09.09.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

65700186DLЛицензияның нөмiрi

12.07.2007 жылыЛицензияның берiлген күнi

123

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

18018097

Дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу-

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

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі.

Лицензиар

Кубатаев Ринат АминевичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Талап" акционерлік қоғамы

(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 БҚО, Орал қ., Деркөл а., С. Лазо көш., 1/1

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады. Жарамдылық
мерзімі шектеусіз

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

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал
қ., көшесі ЕСКАЛИЕВА, № 126 үй,, БСН: 930440000017

Қосымшаның нөмірі

Берілген орны

27.09.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

65700186DLЛицензияның нөмiрi

12.07.2007 жылыЛицензияның берiлген күнi

123

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

18018097

Дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу-

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

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті"
республикалық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі.

Лицензиар

Кубатаев Ринат АминевичБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Талап" акционерлік қоғамы

(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 БҚО, Тасқала ауданы, Таскала ауылы, Абая көш. 6

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады. Жарамдылық
мерзімі шектеусіз

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

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал
қ., көшесі ЕСКАЛИЕВА, № 126 үй,, БСН: 930440000017

Қосымшаның нөмірі

Берілген орны

25.10.2019Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



18018097

9,75

ЛИЦЕНЗИЯ

12.07.2007 жылы 65700186DL

"Талап" акционерлік қоғамы

(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)

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал қ., көшесі ЕСКАЛИЕВА,
№ 126 үй,, БСН: 930440000017 берілді

Фармацевтикалық қызмет айналысуға

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

Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады.
Жарамдылық мерзімі шектеусіз

Ерекше шарттары

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

Ескерту Иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып

(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы. Батыс
Қазақстан облысының әкімдігі.

Лицензиар

(лицензиярдың толық атауы)

М.Т. АристангалиевБасшы (уәкiлеттi тұлға)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

Лицензияның
қолданылу кезеңі

12.07.2007Алғашқы берілген күні

Орал 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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

65700186DLЛицензияның нөмiрi

12.07.2007 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

18018097

Медициналық мақсаттағы бұйымдарды бөлшек саудада өткізу-

Дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу-

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

Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы . Батыс
Қазақстан облысының әкімдігі.

Лицензиар

Г.Т.ЛямовБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Талап" акционерлік қоғамы

(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 дәріхана, БҚО, Орал қаласы, Зачаганск ауылы, Жәңгір хан көшесі, 13 Н

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады. Жарамдылық
мерзімі шектеусіз

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

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал
қ., көшесі ЕСКАЛИЕВА, № 126 үй,, БСН: 930440000017

00181Қосымшаның нөмірі

Орал қ.Берілген орны

12.07.2007Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

65700186DLЛицензияның нөмiрi

12.07.2007 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

18018097

Дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу-

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

Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы . Батыс
Қазақстан облысының әкімдігі.

Лицензиар

К.М.ИрменовБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Талап" акционерлік қоғамы

(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 дәріхана пункті, БҚО, Орал қаласы, Орақбаев көшесі, 18

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады. Жарамдылық
мерзімі шектеусіз

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

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал
қ., көшесі ЕСКАЛИЕВА, № 126 үй,, БСН: 930440000017

00370Қосымшаның нөмірі

Орал қ.Берілген орны

09.04.2015Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

65700186DLЛицензияның нөмiрi

12.07.2007 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

18018097

Дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу-

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

Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы . Батыс
Қазақстан облысының әкімдігі.

Лицензиар

К.М.ИрменовБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Талап" акционерлік қоғамы

(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 дәріхана, БҚО, Орал қаласы, Строитель ш/а, 37 үй, 77 п.

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады. Жарамдылық
мерзімі шектеусіз

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

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал
қ., көшесі ЕСКАЛИЕВА, № 126 үй,, БСН: 930440000017

00375Қосымшаның нөмірі

Орал қ.Берілген орны

12.06.2015Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

65700186DLЛицензияның нөмiрi

12.07.2007 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

18018097

Дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу-

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

Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы . Батыс
Қазақстан облысының әкімдігі.

Лицензиар

К.М.ИрменовБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Талап" акционерлік қоғамы

(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 дәріхана, БҚО, Орал қаласы, Северо-Восток-2, 42 үй, 38 п.

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады. Жарамдылық
мерзімі шектеусіз

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

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал
қ., көшесі ЕСКАЛИЕВА, № 126 үй,, БСН: 930440000017

00378Қосымшаның нөмірі

Орал қ.Берілген орны

11.08.2015Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

65700186DLЛицензияның нөмiрi

12.07.2007 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

18018097

Дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу-

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

Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы . Батыс
Қазақстан облысының әкімдігі.

Лицензиар

К.М.ИрменовБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Талап" акционерлік қоғамы

(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 дәріхана пункті, БҚО, Зеленов ауданы, Достық а., Бостандық көшесі, 4/
2 үй

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады. Жарамдылық
мерзімі шектеусіз

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

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал
қ., көшесі ЕСКАЛИЕВА, № 126 үй,, БСН: 930440000017

00432Қосымшаның нөмірі

Орал қ.Берілген орны

13.01.2017Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

65700186DLЛицензияның нөмiрi

12.07.2007 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

18018097

Дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу-

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

Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы . Батыс
Қазақстан облысының әкімдігі.

Лицензиар

Беркингали НурданатБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Талап" акционерлік қоғамы

(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 БҚО, Орал қ., Достық-Дружбы, 178

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады. Жарамдылық
мерзімі шектеусіз

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

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал
қ., көшесі ЕСКАЛИЕВА, № 126 үй,, БСН: 930440000017

2860Қосымшаның нөмірі

Орал қ.Берілген орны

12.12.2017Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi



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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

65700186DLЛицензияның нөмiрi

12.07.2007 жылыЛицензияның берiлген күнi

1 беттен 1-бет

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызметтері:

18018097

Дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу-

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

Батыс Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасы . Батыс
Қазақстан облысының әкімдігі.

Лицензиар

Беркингали НурданатБасшы (уәкiлеттi тұлға)

Лицензиат "Талап" акционерлік қоғамы

(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 БҚО, Зачаганск, к/о Зачаганск к, Орал қ, Зашаған а/о, Көктем ш.а,
Мұрат Мөңкеұлы көш, 77 ү.,1Б т.е. бөл.

(орналасқан жерi)

(тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

Лицензия Қазақстан Республикасы көлеміне таралады. Жарамдылық
мерзімі шектеусіз

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

090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал Қ.Ә., Орал
қ., көшесі ЕСКАЛИЕВА, № 126 үй,, БСН: 930440000017

2995Қосымшаның нөмірі

Орал қ.Берілген орны

20.06.2018Қосымшаның берілген
күні

Қолданылу мерзiмi


