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ИНФОРМАЦИЯ 
 

        Настоящим Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (БИН 

940940000255, КАЗАХСТАН, 100702, Карагандинская область, Каражал г.а., п. Жайрем, ул. Муратбаева, 

20, тел: 8 71043 2-14-58, вн. 30091, факс: 8 71043 2-32-51, e-mail: Zhairem.info@kazzinc.com) направляет 

текст информационного сообщения, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе 

Казахстанский фондовой биржи. 

 

№ № 

п.п. 
Показатель / Көрсеткіш  / Indicator 

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / 

Information content 

1 2 3 4 

19 Информация о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории 

Бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру) туралы ақпарат 

  Вид информации О прекращении действия разрешения на осуществление 

видов деятельности 

Ақпарат түрі  Қызмет түрлерін жүзеге асыру туралы рұқсаттың 

қолданысын тоқтату 

1 наименование разрешительного органа, выдавшего 

разрешение первой категории, принявшего решение о 

приостановлении, прекращении действия разрешения 

первой категории 

Управление здравоохранения Карагандинской области 

(Акимат Карагандинской области) 

рұқсат берген, рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру, 

тоқтату туралы шешім қабылдаған рұқсат беру 

органының атауы 

Қарағанды облысының Денсаулық сақтау басқармасы 

(Қарағанды облысының әкімшілігі) 

2 1 дата выдачи разрешения 26.11.2003   

рұқсат берілген күні   

2 номер разрешения ЛП003150   

рұқсаттың нөмірі   

3 срок действия разрешения, срочность Бессрочное   

рұқсаттың қолданылу мерзімі, жеделдік Мерзімсіз   

4 срок действия разрешения, дата     

рұқсаттың қолданылу мерзімі, күні   
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3 наименование вида деятельности, которое будет 

осуществляться в соответствии с разрешением 

первой категории 

Медицинская деятельность 

бірінші санаттағы рұқсатқа сәйкес жүзеге 

асырылатын қызмет түрінің атауы 

Медициналық қызмет  

4 дата принятия разрешительным органом решений о 

приостановлении (сроке приостановления), дате 

возобновления действия разрешения первой 

категории 

  

  

рұқсат беру органының бірінші санаттағы рұқсаттың 

қолданылуын тоқтата тұру (тоқтата тұру мерзімі), 

қолданылуын жаңарту күні туралы шешімді 

қабылдаған күні 

  

5 основание приостановления (возобновления) 

разрешения первой категории 

  

бірінші санаттағы рұқсатты тоқтата тұруға 

(жаңартуға) негіздеме 

  

6 наименование вида деятельности, разрешение, на 

осуществление которого было приостановлено 

(возобновлено) 

  

жүзеге асырылуына рұқсаты тоқтатыла тұрған 

(жаңартылған) қызмет түрінің атауы 

  

7 дата принятия разрешительным органом решения о 

прекращении действия разрешения первой категории 

29.01.2020 
  

рұқсат беру органының бірінші санаттағы рұқсаттың 

қолданылуын тоқтата тұру туралы шешімді 

қабылдаған күні 

  

8 основание прекращения действия разрешения первой 

категории 

Добровольный возврат лицензии и (или) приложения к 

лицензиару; 

бірінші санаттағы рұқсаттың қолданылуын тоқтатуға 

негіздеме 

Лицензиарға лицензия (немесе) және қосымшаның ерiктi 

қайтаруы; 

9 наименование вида деятельности, разрешение, на 

осуществление которого было прекращено 

Медицинская деятельность 

жүзеге асырылуына рұқсаты тоқтатылған қызмет 

түрінің атауы 

Медициналық қызмет  

 

 

 

 

      Председатель Правления                                                                                С.А. Бартош 
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