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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Геоплазма"
Актюбинская область, г.Актобе, г.Актобе, улица МИРЗОЯНА, 17, РНН: 061800245375
(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

на занятие

Деятельность, связанная с оборотом прекурсоров
(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия
действия лицензии

пять лет
(в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Орган, выдавший
лицензию

Министерство внутренних дел Республики Казахстан. Комитет по
борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков
(полное наименование государственного органа лицензирования)

Руководитель
ВЫБОРОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(уполномоченное лицо)
(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего
лицензию)

Дата выдачи лицензии 28.12.2011
Номер лицензии
Город

г.Астана

11003362
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии

28.12.2011

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида
деятельности
- использование
- хранение
- приобретение

Орган, выдавший приложение к
лицензии
Руководитель (уполномоченное
лицо)
Дата выдачи приложения к
лицензии
Номер приложения к лицензии

Министерство внутренних дел Республики Казахстан. Комитет по
борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков
ВЫБОРОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Город

Республика Казахстан, г.Астана

28.12.2011
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЛИЦЕНЗИИ
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии

28.12.2011

Филиалы,
представительства
(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

Производственная база

Актюбинская область. г. Актобе, ул. Мирзояна, 17,
промзона 411 "А"
(местонахождение)

Орган, выдавший
приложение к лицензии

Министерство внутренних дел Республики Казахстан.
Комитет по борьбе с наркобизнесом и контролю за
оборотом наркотиков
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ВЫБОРОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа,
выдавшего лицензию)

Дата выдачи приложения к
лицензии

28.12.2011

Номер приложения к
лицензии

001

Город

Республика Казахстан, г.Астана
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МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯ
Берiлдi

"Геоплазма" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Ақтөбе қ., улица МИРЗОЯНА, 17, СТН: 061800245375
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жерi, деректемелерi / жеке тұлғаның тегi,
аты, əкесiнiң аты толығымен)

Қызмет түрі

Прекурсорлар айналымымен байланысты қызмет
(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес қызмет түрінің
(iс-əрекеттің) атауы)

Лицензия
қолданылуының
айрықша жағдайлары

бес жыл

Лицензияны берген
орган

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі. Есірткі бизнесімен
күрес жəне есірткі айналымын бақылау комитеті

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сəйкес)

(лицензиялау органының толық атауы)

Басшы (уəкiлеттi тұлға) ВЫБОРОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(лицензияны берген орган басшысының (уəкiлетті адамның) тегi жəне аты-жөні)

Лицензияның берiлген
күнi

28.12.2011

Лицензияның нөмiрi
Қала

Астана қ.

11003362

2 беттен 1-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi
Лицензияның берiлген
күнi

28.12.2011

Лицензияланатын қызмет түрiнiң құрамына кiретiн жұмыстар мен қызметтердiң
лицензияланатын түрлерiнiң тiзбесi
- пайдалануға
- сақтауға
- сатып алуға

Лицензияға қосымшаны берген
орган
Басшы (уəкiлеттi тұлға)

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі. Есірткі бизнесімен
күрес жəне есірткі айналымын бақылау комитеті
ВЫБОРОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi
Лицензияға қосымшаның нөмiрi

28.12.2011

Қала

Қазақстан Республикасы, Астана қ.
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2 беттен 2-бет

МЕМЛЕКЕТТIК ЛИЦЕНЗИЯҒА
ҚОСЫМША
Лицензияның нөмiрi
Лицензияның берiлген
күнi

28.12.2011

Филиалдар, өкілдiктер
(толық атауы, орналасқан жерi, деректемелерi)

Өндiрiстік база

Ақтобе облысы, Ақтобе қаласы, Мирзоян көшесі, 17,
өнеркəсіптік аймақ 411 "А"
(орналасқан жерi)

Лицензияға қосымшаны
берген орган

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі. Есірткі
бизнесімен күрес жəне есірткі айналымын бақылау
комитеті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уəкiлеттi тұлға)

ВЫБОРОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(лицензияны берген орган басшысының (уəкiлетті адамның) тегi жəне
аты-жөні)

Лицензияға қосымшаның
берiлген күнi

28.12.2011

Лицензияға қосымшаның
нөмiрi

001

Қала

Қазақстан Республикасы, Астана қ.

