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В Н И М А Н И Ю    П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й  ГКП  «КТЭК»
ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата города Костаная ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ АД акимата города Костаная», извещает о про-

ведении 1 марта 2019 года в 15-00 час в актовом зале управления предприятия (ул. Бородина, 231 третий этаж) ежегодного отчета перед потребителями по 
предоставлению  регулируемой услуги:

-производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.  
Администрация предприятия

Приложение 1
Извещение об инициировании проекта ГЧП «Вывоз, переработка, утилизация 

списанной оргтехники и  мебели государственных учреждений Карагандинской области».
В соответствии со статьей 44 Закона РК «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года №379-V, извещается об инициировании потенциальным част-

ным партнером проекта государственно-частного партнерства «Вывоз, переработка, утилизация списанной оргтехники и мебели государственных учреждений Карагандин-
ской области».

Общий предварительный срок проекта ГЧП составляет 6 лет 7 месяцев.
Проект планируется реализовать за счет средств инвестора. Все затраты на сбор, перевозку, переработку и утилизацию списанной оргтехники и мебели будет осущест-

влять частный партнёр за счет собственных средств.
Предполагаемые выплаты из бюджета и (или) меры государственной поддержки: отсутствуют, проект ГЧП не требует привлечения бюджетных средств. 
Проект не относится к технически сложным и (или) уникальным.
Проектом ГЧП предполагается охватить государственные учреждения Карагандинской области, в т.ч. следующих городов и районов: г.Караганды, г.Темиртау, г.Шахтинск, 

г.Сарань, г.Абай, г.Жезказган, г.Балхаш, г.Сатпаев, г.Приозерск, г.Каражал, Абайский район, Осакаровский район, Бухар-Жырауский район, Каркаралинский район и Жана-
Аркинский район.

Потенциальный частный партнер должен соответствовать общим квалификационным требованиям, определенным статьей 32 Закона Республики Казахстан от 31 октября 
2015 года «О государственно-частном партнерстве».

В соответствии с пунктом 135 Правил планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, утвержденных приказом и. о. министра национальной 
экономики от 25 ноября 2015 года № 725, потенциальные частные партнеры, заинтересованные в реализации планируемого проекта ГЧП, представляют альтернативное 
предложение в соответствии с требованиями указанными в извещении, а также к заявке на участие в прямых переговорах по определению частного партнера, указанными 
в пункте 130 настоящих Правил.

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» принимает альтернативные предложения в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения.

Альтернативное предложение должно содержать:
1. бизнес-план о государственно-частном партнерстве, разработанный и оформленный в соответствии с требованиями Закона РК «О государственно-частном партнер-

стве» от 31 октября 2015 года №379-V и Правил планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, утвержденных приказом и.о. Министра нацио-
нальной экономики РК от 25 ноября 2015 года №725;

2. документы, подтверждающие исключительные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности на работы либо документы, подтверждающие права 
собственности или долгосрочной аренды в отношении объекта государственно-частного партнерства;

3. наименование и адрес потенциального частного партнера;
4. информацию о государственной принадлежности (для юридических лиц), гражданство (для физических лиц);
5. сведения о руководителях или владельцах юридических лиц и лицах, которые будут представлять потенциального частного партнера;
6. документы, подтверждающие соответствие потенциального частного партнера квалификационным требованиям.
Для справок: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», адрес: г. Караганда, ул. Лободы, 

20 тел. +7 (7212) 568698.

«Сентрас Иншуранс» АҚ сақтандыру компаниясы, 9 дана көлемінде, келесі  
қатаң есептілік бланктардың жоғалуы туралы хабарлайды және осы жоғалған 
бланктердің күші жоқ туралы мәлімдейді: 01 №2810034, 01 №2810035, 2906650, 01 
№2962255, 01 №3009497, 01 №3087210, 01 №3153863, 01 №2989540, 01 №3029976

АО Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» информирует об утере следующих 
бланков строгой отчетности в количестве 2 штук и сообщает, что данные утерянные 
бланки считаются недействительными:01 №2810034, 01 №2810035, 2906650, 01 
№2962255, 01 №3009497, 01 №3087210, 01 №3153863, 01 №2989540, 01 №3029976

Извещение о проведении повторного конкурса по определению 
частного партнера с использованием двухэтапных процедур по проекту 
государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация 

поликлиники на 100 посещений в смену мкр.Оркен г.Атырау»
ГУ «Управление здравоохранение Атырауской области» в соответствии со ст. 

36 Закона РК «О государственно-частном партнерстве», а также с п. 77 Правил пла-
нирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, утверж-
денные приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 
25.11.2015 г. №725 извещает о проведении повторного конкурса по определению 
частного партнера с использованием двухэтапных процедур по проекту государ-
ственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация поликлиники на 100 
посещений в смену в мкр.Оркен г.Атырау».

Планируемая стоимость проекта: 1 500 млн. тенге.
Цель проекта: Создание эффективной системы первично медико-санитарной 

помощи в мкр.Оркен, г.Атырау. Обеспечение доступности и качества медицинской 
помощи. Совершенствование деятельности и внедрение новых технологий профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

Способ определения частного партнера: Проведение повторного конкурса по 
определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур.

Потенциальным частным партнерам, изъявившим желание участвовать в конкур-
се, до 15 часов 00 минут (по местному времени) 28 февраля 2019 года необхо-
димо предоставить свои технические предложения, разработанные в соответствии 
с техническим заданием и представить документы, подтверждающие соответствие 
предъявляемым квалификационным требованиям, на основе которых будет прово-
диться квалификационный отбор.

Предполагаемые меры государственной поддержки: компенсация инвестици-
онных затрат. Возможны другие источники возмещения затрат, определяемые по 
согласованию сторон.

Сроки и этапы реализации проекта: 
Период реализации проекта: 2019-2025  г.г.  
Срок договора ГЧП: 7 лет.
Основные параметры и требования проекта ГЧП:
1) Проведение строительно-монтажных работ (создание объекта), которые будут 

предусмотрены в проектно-сметной документации;
2) Соответствие квалификационным требованиям, установленным ст.32 Закона 

РК «О государственно-частном партнерстве».
Копию технического задания, перечень документов, предоставляемых потенциаль-

ными частными партнерами в подтверждение их соответствия квалификационным 
требованиям можно получить у организатора конкурса с 9:00 до 13:00 и с 14:30 до 
18:30(времени г.Атырау) в рабочие дни с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: Республика Казахстан, город Атырау ГУ «Управление здравоохранения 
Атырауской области» улица Айтеке би 77, каб. 315, тел. 8(7122)321179, а также в ТОО 
«Атырау Innovations», тел: 8(701)9922666, 8(747)9660209; email: atyrauppp@mail.ru

«Атырау қаласы Өркен ы/а бір аусымда 100 науқас қабылдайтын емхана 
құрылысын салу және пайдалануға беру» мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобасы бойынша екі кезеңдік рәсімді пайдалана отырып, жекеше әріптесті 

айқындау жөніндегі конкурсты қайта өткізу туралы хабарландыру 
«Атырау облысы Денсаулықты сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі 

«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» ҚР Заңының 36-бабы, сонымен 
қатар ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 25.11.2015 ж. №725 бұйрығымен 
бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асы-
ру қағидаларының 77 тармағымен «Атырау қаласы Өркен ы/а бір аусымда 100 
науқас қабылдайтын емхана құрылысын салу және пайдалануға беру» мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобасы бойынша екі кезеңдік рәсімді пайдалана отырып, жеке-
ше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты қайта өткізу туралы хабарлайды.

Жоспарланған жобаның құны: 1 500 млн. теңге.
Жобаның мақсаты: Атырау қаласы Өркен ықшам ауданында медициналық-

санитарлық алғашқы көмек қызметінің тиімді жүйесін құру. Медициналық көмектің 
сапалылығы мен қолжетімдігін қамтамасыз ету. Профилактика, диагностика, емдеу 
және оңалту жаңа технологияларын енгізу және қызметтерін жетілдіру.

Жеке серіктесті анықтау тәсілі: екі кезеңдік рәсімді пайдалана отырып, жекеше 
әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты қайта өткізу.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті жекеше әріптестер техникалық 
тапсырмаға сәйкес әзірленген және біліктілік талаптарына сәйкестігін растай-
тын құжаттарды 2019 жылдың 28 ақпан күні сағат 15:00-ге дейін тапсыру қажет 
(жергілікті уақыт бойынша), оның негізінде біліктілік іріктеу жүргізілетін болады.

Мемлекеттік қолдаудың ұсынылатын шаралары: инвестициялық шығындарды 
өтеу. Тараптардың келісімі бойынша басқа да шығындарды өтеу мүмкіндігі 
айқындалады.

Жобаны жүзеге асыру кезеңдері мен мерзімдері: 
Жобаның жүзеге асырылу кезеңі: 2019-2025жж. 
МЖӘ шартының мерзімі: 7 жыл.
МЖӘ жобасының негізгі параметрлері мен талаптары: 
1) жобалау-сметалық құжаттамада көзделетін құрылыс-монтаж жұмыстарын 

(объектіні құру) жүргізу;
2) «МЖӘ туралы» ҚР Заңының 32-бабымен белгіленген біліктілік талаптарының 

сақталуы.
Әлеуетті жекеше әріптестес ұсынған техникалық тапсырмалардың, біліктілік 

талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесінің көшірмесін хабарлама 
жарияланған уақыттан бастап  жұмыс күндері сағат 9:00-13:00 және 14:30-18:30 
(Атырау қ.уақытымен) алуға болады. 

Жобаны іске асыруға мүдделі болған жағдайда тиісті құжаттарды мына мекен-
жайға жіберу қажет: Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы «Атырау облыстық 
Денсаулық сақтау басқармасы» ММ. Айтеке би көшесі 77, каб. 315, тел. 8(7122)321179, 
сонымен қатар, «Атырау Innovations» ЖШС, тел: 8(701)9922666, 8(747)9660209; 
email:  atyrauppp@mail.ru 
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Управление здравоохранения Кызылординской области объявляет конкурс 

на занятие должности члена наблюдательного совета коммунального 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Жалагашская 

центральная районная больница с амбулаторно – поликлинической услугой» 
управления здравоохранения Кызылординской области» 

Дата проведения конкурса: по истечению 30 (тридцати) календарных дней со 
дня объявления проведения конкурса.

Место проведения конкурса: Управление здравоохранения Кызылординской об-
ласти, адрес: город Кызылорда, проспект Абая, 27, кабинет №207.

Наименование предприятия с указанием места нахождения, почтового 
адреса, телефона: КГП на ПХВ «Жалагашская центральная районная больница с 
амбулаторно – поликлинической услугой» управления здравоохранения Кызылор-
динской области», индекс 120200, Кызылординская область, город Жалагаш, улица 
Мырзалиева №73,

8 (72431) 21-5-09, e-mail: Zhalcrbgoszakupka@mail.kz
Основная деятельность: оказание амбулаторно-поликлинической, стационар-

ной и стационарозамещающей медицинской помощи прикленному населению.
Требования к лицам, избираемым в наблюдательный совет, включает нали-

чие высшего образования, а также одного из следующих требовании: 
1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации 

и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;
2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации 

и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должно-
сти не менее 3 лет;

3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) эко-
номики и (или) бизнеса и (или) права.

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе представляет ко-
миссии следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография (в произвольной форме);
4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копия документа о высшем образовании;
6) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно 

статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных право-

нарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающую-
ся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о 
повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публи-
кациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

Кандидат запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: «Ори-
гинал». На этом конверте должны быть указаны фамилия, имя, отчество и адрес 
кандидата.

Необходимые документы предоставляется в управление здравоохранения Кызы-
лординской области по адресу: город Кызылорда, проспект Абая, 27.

Телефоны для справок: 8 (7242) 40-04 – 51 (3030, 3037)

Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының 
«Амбулаториялық – емханалық қызметі бар Жалағаш аудандық орталық 

ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорнына бақылау кеңесінің мүшесі лауазымдық қызметіне Қызылорда 

облысының денсаулық сақтау басқармасы конкурс жариялайды.
Конкурс өткізілетін күн: конкурсты өткізу туралы хабарландыруды жариялағаннан 

бастап 30(отыз) күнтізбелік күннің аяқталуына дейін.
Конкурс өткізілетін орны: Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы, 

мекен жайы: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 27, №207 бөлме.
Кәсіпорын атауы, орналасқан жері, пошталық мекенжайы және байланыс теле-

фоны: Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Амбулаториялық 
– емханалық қызметі бар Жалағаш аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК, индексі 
120200, Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Мырзалиев көшесі №73, байланыс 
телефоны: 8 (72431) 21-5-09, e-mail: Zhalcrbgoszakupka@mail.kz

Негізгі қызметі: аудан халқына амбулаториялық - емханалық, стационарлық және 
стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсету.

Бақылау кеңесіне сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар жоғары 
білімінің болуы, сондай-ақ төмендегі мынадай талаптарының бірінің:

1) денсаулық сақтау немесе ұйым бейіні бойынша және (немесе) экономика/
қаржы және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында кемінде 5 жыл жұмыс 
тәжірибесінің;

2) денсаулық сақтау немесе ұйым бейіні бойынша және (немесе) экономика/
қаржы және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы басшылық қызметте 
кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің;

3) денсаулық сақтау және (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (неме-
се) құқық саласындағы қоғамдық бірлестіктердің мүшесі.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлға конкурс өткізу туралы хабарланды-
руда көрсетілген мерзімде комиссияға мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін нысанда жазылған);
2) мемлекеттік және орыс тіліндеріндегі түйіндеме;
3) өмірбаян (еркін нысанда жазылған);
4) үміткердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
5) жоғары білімі туралы құжаттың көшірмесі;
6) 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабы-

на сәйкес жұмыскердің еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
7) Қазақстан Республикасы Бас прократурасы Құқықтық статистика және ар-

найы есепке алу комитетінің аймақтық бөлімшелерінен соттылығы және сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтары жоқ екендігі туралы берілген растайтын құжаттар.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты 
қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, 
ғылыми жарияланымдар, алдындағы жұмыс орнының басшылығынан ұсыным) 
беруіне болады.

Үміткер конкурстық өтінімнің түпнұсқасын «Түпнұсқа» деп белгіленген конверт-
ке салып жапсырады. Бұл конвертте үміткердің аты, жөні, тегі және мекенжайы 
көрсетілуі тиіс.

Қажетті құжаттар Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 27-үй, мекенжайы бойынша 
Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасына тапсырылуы тиіс.

Анықтама үшін байланыс телефоны: 8 (7242) 40-04 – 51 (3030, 3037)

Таралым 1 000 дана.

Управление здравоохранения Кызылординской области объявляет конкурс 
на занятие должности члена наблюдательного совета коммунального 

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Кызылординская областная станция скорой медицинской помощи» 

управления здравоохранения Кызылординской области»
Дата проведения конкурса: по истечению 30 (тридцати) календарных дней со 

дня объявления проведения конкурса.
Место проведения конкурса: Управление здравоохранения Кызылординской об-

ласти, адрес: город Кызылорда, проспект Абая, 27, кабинет №212.
Наименование предприятия с указанием местанахождения, почтового адре-

са, телефона: КГП на ПХВ «Кызылординская областная станция скорой медицин-
ской помощи» управления здравоохранения Кызылординской области»,индекс 
120008, Кызылординская область, город Кызылорда, проспект Астаны №1 «Б», кон-
тактные телефоны: 8 (7242) 40-05-20, e-mail: KZO103@KZO103.kz

Основная деятельность: оказание скорой и неотложной медицинской помощи 
населению Кызылординской области.

Требования к лицам, избираемым в наблюдательный совет, включает нали-
чие высшего образования, а также одного из следующих требовании: 

1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации 
и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;

2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации 
и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должно-
сти не менее 3 лет;

3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) эко-
номики и (или) бизнеса и (или) права.

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе представляет ко-
миссии следующие документы:

1) Заявление об участии в конкурсе;
2) Резюме на государственном и русском языках;
3) Автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) Копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) Копию документа о высшем образовании; 6) Копию трудовой книжки (при ее на-

личии) или трудового договора либо выписки из приказов о приеме и прекрашении 
трудового договора с последнего место работы;

7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных право-
нарушений, выданные территорияльными подразделениями Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Кандидат запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: «Ори-
гинал». На этом конверте должны быть указаны фамилия, имя, отчество и адрес 
кандидата.

Ежедневная республиканская газета публикуется 5 раз в неделю и распространя-
ется все территории Республики Казахстан.

Необходимые документы предоставляется в управление здравоохранения Кызы-
лординской области по адресу: город Кызылорда, проспект Абая, 27.

Телефоны для справок: 8 (7242) 40-01-51 (3008), 23-53-41.

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Қызылорда 
облыстық медициналық жедел жәрдем стансасы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнына бақылау кеңесінің 

мүшесі лауазымдық қызметіне Қызылорда облысының денсаулық сақтау 
басқармасы конкурс жариялайды.

Конкурс өткізілетін күн: конкурсты өткізу туралы хабарландыруды жариялағаннан 
бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің аяқталуына дейін.

Конкурс өткізілетін орны: Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы, 
мекенжайы: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 27 №212 бөлме.

Кәсіпорын атауы, орналасқан жері, пошталық мекенжайы және байланыс те-
лефоны: «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Қызылорда 
облыстық медициналық жедел жәрдем стансасы» ШЖҚ КМК, индексі 120008, 
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Астана даңғылы №1 «Б» байланыс теле-
фоны: 8 (7242) 40-05-20, e-mail: KZO103@KZO103.kz

Негізгі қызметі: Қызылорда облысы тұрғындарына жедел және кезек күттірмейтін 
медициналық көмек көрсету.

Бақылау кеңесіне сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар жоғары 
білімінің болуы, сондай-ақ төмендегі мынадай талаптарының бірінің:

1) денсаулық сақтау немесе ұйым бейіні бойынша және (немесе) экономика/қаржы және 
(немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесінің;

2) денсаулық сақтау немесе ұйым бейіні бойынша және (немесе) экономика/
қаржы және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы басшылық қызметте 
кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесінің;

3) денсаулық сақтау және (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (неме-
се) құқық саласындағы қоғамдық бірлестіктердің мүшесі.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлға конкурс өткізу туралыхабарланды-
руда көрсетілген мерзімде комиссияға мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:

1) Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;
3) Еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4) Үміткердің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
5) Жоғарғы білімі туралы құжаттың көшірмесі;
6) Еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының көшірмесі, не 

соңғы жұмыс орнына қабылданған және еңбек шартының тоқтатылғандығы туралы 
бұйрықтардың көшірмесі;

7) Қазақстан Республикасы Бас прократурасы Құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу комитетінің аймақтық бөлімшелерінен соттылығы және сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтары жоқ екендігі туралы берілген растайтын құжаттар.

Үміткер конкурстық өтінімнің түпнұсқасын «Түпнұсқа» деп белгіленген конвертке салып 
жапсырады. Бұл конвертте үміткердің аты, жөні, тегі және мекенжайы көрсетілуі тиіс.

Күнделікті республикалық газет жарияланады аптасына 5 рет қолданылады және 
барлық Қазақстан бойынша.

Қажетті құжаттар Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 27-үй, мекен-жайы бойынша 
Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасына тапсырылуы тиіс.

Анықтама үшін байланыс телефоны: 8 (7242) 40-01-51 (3008), 23-53-41.


