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№

бастап

№

бастап

№

тұрақты уақытша

Табиғат пайдалану құқығына шарт (келісімшарт), шарт (келісімшарт) 

жасаған орган

Табиғат пайдалану сипаттамасы

Үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық 

субъектісі болып табыла ма
Нарықтағы алып отырған үлесі % Қызметтің түрі Географиялық шекаралары

Табиғат пайдаланушы 

болып табыла ма

Табиғат пайдалану құқығына лицензия және (немесе) рұқсат, лицензия және 

(немесе) рұқсатты берген орган

жоқ

Табиғат пайдалану құқығына шешім, шешімді қабылдаған орган (Қазақстан 

Республикасының Үкіметі, жергілікті атқарушы орган)

Табиғи монополияның 

субъектісі болып табыла 

ма

Табиғи монополия саласы жоқ

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) түрлері жоқ

Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тізіліміне қосу негіздемесі жоқ

Ұйымның ұйымдық-құқықтық нысаны Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын

Қысқаша тарихы:

Ұйым Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес құрылған
31.05.2019 ж. №322  ҚР Үкіметінің қаулысы

Қызмет түрлері 
Қазақстан Республикасында транспланттау қызметін үйлестіруді қамтамасыз ету

Әділет органдарында тіркеу Мемлекеттік тіркеу күні: 08.11.2017, мемлекеттік тіркеу №: , Алғашқы мемлекеттік 

тіркеу күні: 08.11.2017

БСН (Бизнес-сәйкестендіру нөмірі) 171140008583

ЭҚЖЖ бойынша қызметтің түрі (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші) Саласы-Жалпы дәрігерлік практика

КҰЖЖ бойынша сәйкестендіру коды (Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеуіші) 56989810

ҚАЗАҚСТАН, 010000, Астана қ., Алматы ауд., Астана қ., Сiлетi к., 30-үй, 19-кеңсе, 

ұялы: +77757651302, тел: +77172559813, e-mail: m.ospanova@transplant.kz

Электрондық мекенжай (e-maіl), веб-сайт rcct.eco@inbox.ru

Жоспарланатын/есепті кезең: 2019 жыл

күн <дата> № <номер>

Атауы Ақпарат

Қазақстан, 010000, Нұр-Сұлтан қ,, Алматы ауд., Оңтүстік-Шығыс т.а. (сол жағы),

Сілеті к., 30-үй, 19-кеңсе

2-қосымша

Ұйым паспорты

Басқарушы орган: "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ, СТН: 620500078202; БСН: 170340000915; Мекенжайы:  

Ұйымның атауы : ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ "ТРАНСПЛАНТТАУДЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҮЙЛЕСТІРУ ЖӨНІНДЕГІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҚ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ 

Құжаттың түрі: даму жоспарын орындау туралы есеп

Бес жылдық кезең: 2017 - 2021
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№
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№
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тұрақты уақытша

иеліктен 

шығарылатын

иеліктен 

шығарылмайтын

бастапқы екіншілік

бастап

№

тұрақты уақытша

иеліктен 

шығарылатын

иеліктен 

шығарылмайтын

бастапқы екіншілік

қайтарымды қайтарымсыз

бастап

№

бастап

№

Орналастырылған Сатып алынған

мемлекеттік меншікте Х

Акциялар саны
Хабарланған

Барлығы

оның ішінде

Қарапайым акциялар

Барлығы

оның ішінде

Х

Жарғылық капитал, мың 

теңге

Жарғыға сәйкес (мың теңге) 43859,64

Төленбеген (мың теңге) 43859,64

Орман пайдаланушысы 

болып табыла ма

Орманды ұзақ мерзімді 

пайдалану

Орманды пайдалануға тендердің нәтижелері 

туралы хаттама (шарт), шартты жасаған 

орган

нет

Орманды уақытша пайдалану Орман билеті, оны берген орган

Жер пайдаланушысы 

болып табыла ма

Жерді пайдалану құқығына шешім, шешімді қабылдаған орган

нет

Жер пайдаланушының сипаттамасы

Су пайдаланушысы болып 

табыла ма

Суды пайдалану құқығына рұқсат, рұқсат берген орган

нет

Су пайдаланудың сипаттамасы

Келісімшарт жасаған (рұқсат берген) орган

Келісім (рұқсат)

Жер қойнауын 

пайдаланушы болып 

табыла ма

Жер қойнауын пайдалану 

бойынша операциялар

Операция түрі жоқ

Келісімшарт жасаған (рұқсат берген) орган

Келісімшарт (рұқсат)

Операция түрі

Табиғат пайдалану сипаттамасы

Табиғат пайдаланушы 

болып табыла ма



жеке меншікте Х

мемлекеттік меншікте Х

жеке меншікте Х

2017 2018

(есепті қаржы 

жылының 

фактісі)

(ағымдағы қаржы 

жылының бағасы)

Тіркеуші туралы 

мәліметтер

мың теңге
% теңгерімдік 

құннан

оның ішінде

Пайдалануы шектеулі мүлік пен шектеу салынған 

мүлік

Ол бойынша билік ету шектелген акті 

ауыртпалық салуға негіздеме болатын 

құжат)

Мүддесі үшін шектеу салылған 

(ауыртпалық салынған) субъект

Барлығы Х Х

Бір акция құнының өсу қарқыны

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық 

капиталдағы үлесі, %

Барлығы

оның ішінде
мемлекеттік меншікте

жеке меншікте

Бір акцияның құны мен табыстылығы

2019

(бекітілген / нақтыланған жоспар / 

бағалау / факт)

Бір акцияның құны

Бір акцияның 

табыстылығы

Жалпы

Мемлекеттік тапсырыс бойынша және өнімдерді мемлекеттік мекемелерге 

сатудан түсетін кірістерді есепке алмағанда

Х

Басым акциялар
оның ішінде

Х

Х

оның ішінде

Қарапайым акциялар
оның ішінде


