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3-қосымша 

 

 

Қайта аталатын заңды тұлғалардың тізбесі 

 

1. Республикалық мемлекеттік мекемелер 

 

1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің «Ақтөбе обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі – «Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Ақтөбе обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі. 

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің «Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі – Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Арал теңізі обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі. 

3. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің «Атырау обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі» – «Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Атырау обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі. 

4. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің «Жамбыл обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі – «Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Жамбыл обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі. 

5. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің «Қызылорда обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі – «Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Қызылорда обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі. 

6. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің «Маңғыстау обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі – «Қазақстан Республикасы Денсаулық 
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сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Маңғыстау обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі. 

7. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің «Орал обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі – «Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Орал обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі. 

8. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің «Талдықорған обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі – «Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Талдықорған обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі. 

9. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің «Шымкент обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі – «Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 

қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Шымкент обаға қарсы күрес станциясы» 

республикалық мемлекеттік мекемесі. 

 

 

2. Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар 

 

1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің  «Дәрілік 

заттарды, медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны – «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Дәрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны. 

2. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны – «Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама 

орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 

кәсіпорны. 
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