
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.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

Управление здравоохранения города
Астаны

010000, Астана қ., Бейбітшілік көшесі, №
11 үй.

010000, г.Астана, ул. Бейбитшилик, дом №
11.

Астана қаласының Денсаулық сақтау
басқармасы

Астана қаласының әкімдігі Акимат города Астаны

Настоящим, Товарищество с ограниченной ответственностью "Bio Engineering Group"(Био Инжиниринг
Груп), 090140000128

уведомляет о:

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

начале осуществления определенного действия по Уведомление о начале или прекращении
деятельности по оптовой реализации медицинской техники

(указывается наименование деятельности или действия)

Наименование принимающей организации Управление здравоохранения города Астаны

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ20UBW00002216
Дата и время приема уведомления: 28.06.2016 15:50

Местонахождение юридического лица: 010008, Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы",
ПЕРЕУЛОК ГРОМОВОЙ, дом № 1., -.
Адреса осуществления деятельности или определенных действий: 010008, Республика Казахстан, г.Астана
, пер. У. Громовой, , 1, , , район Алматы

Талон

о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.
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Осымен, "Bio Engineering Group"(Био Инжиниринг Груп) жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 090140000128
(заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмір і/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке

сәйкестендіру нөмірі)

Медициналық техниканы көтерме саудада өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе
тоқтатылғаны туралы хабарлама бойынша белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны
туралы хабарлайды

(қызметтің немесе әрекеттің атауы)

Қабылдайтын ұйымның атауы Астана қаласының Денсаулық сақтау басқармасы

Хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі: KZ20UBW00002216
Ескертуді алған күні мен уақыты: 28.06.2016 15:50

Заңды тұлғаның орналасқан жері: 010008, Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы", ПЕРЕУЛОК
ГРОМОВОЙ, дом № 1., -.
Қызметті және белгілі бір әрекеттерді іске асыру мекенжайы: 010008, Республика Казахстан, г.Астана, пер.
У. Громовой, , 1, , , район Алматы

қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру басталғаны немесе
тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы

ТАЛОН
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