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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 

395-бабына сәйкес осы құжат ресми, жария және 

қайтарылмайтын ұсыныс (бұдан әрі – «Оферта») болып 

табылады: 

«ИНВИТРО-Қазақстан» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі, Жарғының негізінде әрекет ететін 

Бас директор Ф.И. Дивеевтің атынан, БСН 001040000238, 

Мемлекеттік лицензия №16020288, Алматы қаласы 

әкімдігінің «Алматы қаласының кәсіпкерлік және 

индустриялық-инновациялық даму басқармасы» КММ 

02.09.2016 жылы берілген, сондай-ақ сублицензиялық 

келісімдердің, кешенді кәсіпкерлік лицензия 

(франчайзинг) шарттарының негізінде халыққа INVITRO 

тауар белгісімен медициналық қызмет көрсететін өзге де 

заңды тұлғалар: 

 

 

1.1.1. «EuroConnection» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі, Жарғының негізінде әрекет ететін 

Бас директор Ю.И. Грининаның атынан, БСН 

090240020582, Мемлекеттік лицензия №15017882, Алматы 

қаласы әкімдігінің «Алматы қаласы кәсіпкерлік және 

индустриалды-инновациялық даму басқармасы» КММ 

06.10.2015 жылы берілген, 

 

 

1.1.2. «Инвитро Актобе» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі, Жарғының негізінде әрекет ететін 

директор Н.Т. Адильбековтың атынан, БСН 110740016519, 

Мемлекеттік лицензия №10772, Ақтөбе облысы әкімдігінің 

Ақтөбе облысы Денсаулық сақтау басқармасымен 

28.02.2018 жылы берілген, 

 

 

1.1.3. «INVITRO Lab» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, Жарғының негізінде әрекет ететін директор 

Г.С. Раисованың атынан, БСН 160640000409, Мемлекеттік 

лицензия №16013094, Павлодар облысы әкімдігінің 

Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасымен 

18.08.2016 жылы берілген, 

 

 

1.1.4. Жеке кәсіпкер «ТОРОСЯН», № 0098472 

сериясы 12915 жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы 

куәліктің телнұсқасының негізінде әрекет ететін А.С. 

Торосянның атынан, ЖСН 871103400623, Мемлекеттік 

лицензия №00925DR, Атырау облысы әкімдігінің Атырау 

облысы Денсаулық сақтау басқармасымен 23.07.2018 

жылы берілген, 

 

 

1.1. В соответствии со ст.395 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан данный документ является 

официальным, публичным и безотзывным предложением 

(далее – «Оферта»): 

Товарищества с ограниченной 

ответственностью «ИНВИТРО-Казахстан», в лице 

Генерального директора Дивеева Ф.И., действующего на 

основании Устава, БИН 001040000238, Государственная 

лицензия №16020288, выдана КГУ "Управление 

предпринимательства и индустриально-инновационного 

развития города Алматы" Акимата города Алматы от 

02.09.2016 года, а также иных юридических лиц, 

оказывающих медицинские услуги населению под 

товарным знаком INVITRO на основании сублицензионных 

соглашений, договоров комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга): 

 

1.1.1. Товарищества с ограниченной 

ответственностью «EuroConnection», в лице 

Генерального директора Грининой Ю.И., действующего на 

основании Устава, БИН 090240020582, Государственная 

лицензия №15017882, выдана КГУ «Управление 

предпринимательства и индустриально-инновационного 

развития города Алматы», Акимат г. Алматы от 06.10.2015 

года, 

 

 1.1.2. Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Инвитро Актобе», в лице 

Директора Адильбекова Н.Т., действующего на основании 

Устава, БИН 110740016519, Государственная лицензия 

№10772, выдана Управлением здравоохранения 

Актюбинской области, Акимат Актюбинской области. от 

28.02.2018 года, 

 

1.1.3. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «INVITRO Lab», в лице Директора 

Раисовой Г.С., действующего на основании Устава, БИН 

160640000409, Государственная лицензия №16013094, 

выдана Управлением здравоохранения Павлодарской 

области. Акимат Павлодарской области от 18.08.2016 

года, 

 

1.1.4. Индивидуальный предприниматель 

«ТОРОСЯН», в лице Торосян А. С., действующего на 

основании дубликата Свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя Серии 

12915 № 0098472, ИИН 871103400623, Государственная 

лицензия №00925DR, выдано Управлением 

здравоохранения Атырауской области. Акимат Атырауской 

области от 23.07.2018 года, 

 



2 

1.1.5. «Be healthy» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, Жарғының негізінде әрекет ететін директор 

И.С. Грачевтің атынан, БСН 180140034210, Мемлекеттік 

лицензия №18022815, Қарағанды облысы әкімдігінің 

Қарағанды облысы Денсаулық сақтау басқармасымен 

21.12.2018 жылы берілген, 

 

 

1.1.6. «Health Expert» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, Жарғының негізінде әрекет ететін директор 

Ж.С. Саматтың атынан, БСН 191040035389, Мемлекеттік 

лицензия №20000342, Алматы қаласы әкімдігінің «Алматы 

қаласы кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы» КММ 

10.01.2020 жылы берілген, 

 

 

1.1.7. «Лаборатория INVITRO» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі, Жарғының негізінде әрекет ететін 

директор C.А. Ермекованың атынан, БСН 191040013209, 

Мемлекеттік лицензия №19021649, Алматы қаласы 

әкімдігінің «Алматы қаласы кәсіпкерлік және 

инвестициялар басқармасы» КММ 30.10.2019 жылы 

берілген, 

 

1.1.8. «New Life Clinic» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, Жарғының негізінде әрекет ететін директор 

Т.А. Джетписованың атынан, БСН 200740000531, 

Мемлекеттік лицензия № 20017997, "Алматы қаласы 

Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы" ККМ 

30.11.2020 жылы берілген, 

 

 

1.1.9. «Медицинский центр семейного 

здоровья», жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 

Жарғының негізінде әрекет ететін директор Ж.Ж. Пак 

атынан, БСН 200140028639, Эпидемиялық маңыздылығы 

болмашы объекті қызметінің басталғаны және 

тоқтатылғаны (оларды пайдалану) туралы хабарлама - 

хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі - KZ10UWP00023759, 

 

 

1.1.10. «УЗИ ДОППЛЕР 24» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі, Жарғының негізінде әрекет ететін 

директор В. Г. Пасенованың атынан, БСН 160140002744, 

Мемлекеттік лицензия №00702DE, Ақтау қаласы 

әкімдігінің Маңғыстау облысының Денсаулық сақтау 

басқармасымен 24.02.2016 жылы берілген, 

 

 

1.1.11. «УЗИ-центр» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, Жарғының негізінде әрекет ететін директор 

И.М. Рамазанованың атынан, БСН 050140012491, 

Мемлекеттік лицензия ЛП сериясы №00001-КН, ҚР 

Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық қызметтің 

сапасын бақылау комитеті Жамбыл облыстық 

басқармасымен 25.03.2005 жылы берілген, 

 

 

1.1.12. «AstanaLab» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, Жарғының негізінде әрекет ететін директор 

Д.А. Дузбаеваның атынан, БСН 220140001541, 

Эпидемиялық маңыздылығы болмашы объекті қызметінің 

басталғаны және тоқтатылғаны (оларды пайдалану) 

туралы хабарлама - хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі - 

KZ82UWP00033909, 

 

1.1.5. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Be healthy», в лице Директора 

Грачева И.С., действующего на основании Устава, БИН 

180140034210, Государственная лицензия на 

медицинскую деятельность №18022815, выдано 

Управлением здравоохранения Карагандинской области. 

Акимат Карагандинской области от 21.12.2018 года, 

 

1.1.6. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Health Expert», в лице Директора 

Самат Ж. С., действующего на основании Устава, БИН 

191040035389, Государственная лицензия на 

медицинскую деятельность №20000342, выдано КГУ 

"Управление предпринимательства и инвестиций города 

Алматы" Акимата города Алматы от 10.01.2020 года, 

 

1.1.7. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Лаборатория INVITRO», в лице 

Директора Ермековой С.А., действующего на основании 

Устава, БИН 191040013209, Государственная лицензия на 

медицинскую деятельность №19021649, выдано КГУ 

"Управление предпринимательства и инвестиций города 

Алматы" Акимата города Алматы от 30.10.2019 года, 

 

1.1.8. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «New Life Clinic», в лице Директора 
Джетписовой Т. А. действующего на основании Устава, 

БИН 200740000531, Государственная лицензия на 

медицинскую деятельность № 20017997, выдано КГУ 

"Управление предпринимательства и инвестиций города 

Алматы" г.Алматы от 30.11.2020 года, 

 

1.1.9. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Медицинский центр семейного 

здоровья», в лице Директора Пак Ж. Ж., действующего 

на основании Устава, БИН 200140028639, Уведомление о 

начале и прекращении деятельности (эксплуатации) 

объекта незначительной эпидемиологической значимости 

– входящий регистрационный номер уведомления 

KZ10UWP00023759, 

 

1.1.10. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «УЗИ ДОППЛЕР 24», в лице 

Директора Пасенова В. Г., действующего на основании 

Устава, БИН 160140002744, Государственная лицензия на 

медицинскую деятельность №00702DE, выдано 

Управлением здравоохранения Мангистауской области. 

Акимат г.Актау от 24.02.2016 года, 

 

1.1.11. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «УЗИ-центр», в лице Директора 

Рамазановой И. М., действующего на основании Устава, 
БИН 050140012491, Государственная лицензия серия ЛП 

№00001-КН, выдано Жамбылским областным 

управлением Комитета по контролю за качеством 

медицинских услуг Министерства здравоохранения РК от 

25.03.2005 года, 

 

1.1.12. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «AstanaLab», в лице Директора 

Дузбаевой Д.А., действующего на основании Устава, БИН 

220140001541, Уведомление о начале и прекращении 

деятельности (эксплуатации) объекта незначительной 

эпидемиологической значимости – входящий номер 

уведомления KZ82UWP00033909, 
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1.1.13. «Инвитро Петропавловск» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жарғының 

негізінде әрекет ететін директор С.А.Айсенованың атынан, 

БСН 220140016738, Эпидемиялық маңыздылығы болмашы 

объекті қызметінің басталғаны және тоқтатылғаны 

(оларды пайдалану) туралы хабарлама - хабарламаның 

тіркелген кіріс нөмірі - KZ10UWP00033944, 

 

1.1.14. «Альфа Сигма» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі, Жарғының негізінде әрекет ететін директор 

С.Д. Жахееваның атынан, БСН 220240003462, 

Эпидемиялық маңыздылығы болмашы объекті қызметінің 

басталғаны және тоқтатылғаны (оларды пайдалану) 

туралы хабарлама - хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі 

KZ53UWP00035498, 

 

 

бұдан әрі олардың әрқайсысы «Орындаушы» деп атала 

отырып, Орындаушыға жүгінген кез келген жеке тұлғамен 

(бұдан әрі - «Пациент») ақылы медициналық қызметтерді 

көрсету және зертханалық зерттеулер жүргізуді 

ұйымдастыру бойынша қызметтерді көрсету туралы 

шартты (бұдан әрі – «Шарт») төменде көрсетілген 

шарттармен жасассын. 

 

1.1.13. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Инвитро Петропавловск», в 

лице Директора Айсеновой С.А., действующего на 

основании Устава, БИН 220140016738, Уведомление о 

начале и прекращении деятельности (эксплуатации) 

объекта незначительной эпидемиологической значимости 

- входящий номер уведомления KZ10UWP00033944, 

 

1.1.14. Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Альфа Сигма»,  в лице Директора 

Жахеевой С.Д., действующего на основании Устава, БИН 

220240003462, Уведомление о начале и прекращении 

деятельности (эксплуатации) объекта незначительной 

эпидемиологической значимости - входящий номер 

уведомления KZ53UWP00035498, 

 

 

далее каждое из которых именуемое «Исполнитель», 

заключить с любым обратившимся к Исполнителю 

физическим лицом (далее - «Пациент»), договор об 

оказании платных медицинских услуг и услуг по 

организации проведения лабораторных исследований 

(далее – «Договор») на нижеуказанных условиях. 

1.2. Орындаушының Шарт бойынша қызметтерді 

көрсету тәртібі және шарттары (оның ішінде медициналық 

араласулар), сонымен қатар қызметтерді төлеу сәтінде 

әрекет ететін, Орындаушының қызметтер прейскуранты 

(бұдан әрі – Прейскурант) Орындаушымен www.invitro.kz 

мекенжайы бойынша Ғаламтор желісіндегі сайтта 

орналастырылады, және де осы Шарттың ажыратылмас 

бөлігі болып табылады. 

1.2. Порядок и условия оказания Исполнителем услуг 

по Договору (в том числе порядок и условия медицинского 

вмешательства), а также прейскурант услуг Исполнителя, 

действующий на момент оплаты услуг (далее – 

Прейскурант) размещается Исполнителем на сайте в сети 

Интернет по адресу: www.invitro.kz, а также в 

медицинских офисах Исполнителя, и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

1.3. Прейскурант Орындаушымен осы Шарт бойынша 

қызметтерді төлеу сәтінде көрсетіле алынатын, 

қызметтердің толық тізбесі, олардың құны мен оларды 

көрсету мерзімі бар, Орындаушының ресми құжаты болып 

табылады. 

1.3. Прейскурант является официальным документом 

Исполнителя, содержащим полный перечень услуг, 

которые могут быть оказаны Исполнителем по настоящему 

Договору на момент оплаты услуг, их стоимость и срок их 

оказания. 

Прейскурантта көрсетілген Орындаушының 

қызметтерінің құнына медициналық қызметтерді көрсету 

үшін Орындаушының сыйақысы, Орындаушының 

зертханалық зерттеулерді жүргізуды ұйымдастыру 

бойынша Емделушінің тапсырысын орындау үшін 

Орындаушының сыйақысы, сонымен қатар осы Шарт 

бойынша Емделушінің тапсырысын орындау бойынша 

Орындаушының барлық шығыстары кіреді. 

В стоимость услуг Исполнителя, указанную в 

Прейскуранте, входит вознаграждение Исполнителя за 

оказание медицинских услуг, вознаграждение 

Исполнителя за выполнение поручения Пациента по 

организации проведения лабораторных исследований, а 

также все расходы Исполнителя по выполнению 

поручения Пациента по настоящему Договору. 

Орындаушы қызметтердің тізбесін, құнын, көрсету 

тәртібі мен мерзімдерін, Емделушімен мұндай өзгеріске 

дейін төленген қызметтерді қоспағанда, Прейскурантқа 

өзгерістерді енгізу жолымен бір жақты тәртіпте өзгертуге 

құқылы. 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

изменить перечень, стоимость, порядок и сроки оказания 

услуг путем внесения изменений в Прейскурант, за 

исключением услуг, оплаченных Пациентом до такого 

изменения. 

Прейскурантқа енгізілетін өзгерістер Ғаламтор 

желісіне www.invitro.kz мекенжайы бойынша өзгертілген 

Прейскурантты орналастыру сәтінен бастап күшіне енеді. 

 

Изменения в Прейскурант вступают в силу с момента 

размещения измененного Прейскуранта в сети Интернет 

по адресу: www.invitro.kz.  

1.4. Осы көпшілік Офертаның толық және cөзсіз 

акцепті Емделушінің медициналық көмекті ұсынуға, оның 

ішінде инвазивтік араласулар кезінде, дербес деректерді 

жинауға, сақтауға, өңдеуге және пайдалануға, және де 

Емделушімен осы Офертаның 4-бөлімімен белгіленген 

тәртіпте, Орындаушының көрсеткен қызметтерін төлемін 

жүзеге асыру болып табылады 

1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей 

публичной Оферты является подписание Пациентом 

информированного добровольного согласия на 

предоставление медицинской помощи, в том числе при 

инвазивных вмешательствах, на сбор, хранение, 

обработку и использование персональных данных и 

осуществление Пациентом оплаты услуг Исполнителя в 

порядке, установленном разделом 4 настоящей Оферты. 

http://www.invitro.kz/
http://www.invitro.kz/
http://www.invitro.kz/
http://www.invitro.kz/
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Егер де Шарт бойынша көрсетілуге жататын 

медициналық қызметтердің тізбесіне қосымша 

құжаттардың ресімдеуін талап ететін, зерттеулерді немесе 

тексерулерді жүргізу кіретін жағдайда, Шарт Емделушімен 

тиісті құжаттарға қол қою шарты кезінде жасасқан болып 

саналады. 

В случае, если в перечень медицинских услуг, 

подлежащих оказанию по Договору, входит проведение 

обследований или исследований, требующих оформления 

дополнительных документов, Договор считается 

заключенным при условии подписания Пациентом 

соответствующих документов. 

 

1.5. Офертаның акцепті Емделуші осы Офертаның 

барлық ережелерімен, Шарттың талаптарымен, 

Орындаушының медициналық қызметтерді көрсету тәртібі 

мен шарттарымен таныстырылғаны мен келісілгенін 

білдіреді, және де бірлесіп «Тараптар» деп аталатын, 

Орындаушы мен Емделуші арасында осы Офертаның 

шарттарында ақылы медициналық қызметтерді көрсету 

және зертханалық зерттеулердің жүргізуін ұйымдастыру 

бойынша қызметтерді көрсету туралы шартты жасасуды 

білдіреді. 

 

1.5. Акцепт Оферты означает, что Пациент 

ознакомлен и согласен со всеми положениями настоящей 

Оферты, условиями Договора, порядком и условиями 

оказания Исполнителем медицинских услуг, и означает 

заключение между Пациентом и Исполнителем, совместно 

именуемым «Стороны», договора об оказании платных 

медицинских услуг и услуг по организации проведения 

лабораторных исследований на условиях настоящей 

Оферты.  

1.6. Офертаның осы редакциясының әрекет ету 

мерзімі 2022 жылғы 19 мамырдан бастап 2025 жылғы 31 

желтоқсанға дейін қоса алғанда белгіленеді. 

1.6. Срок действия настоящей редакции Оферты 

устанавливается с 19 мая 2022 года по 31 декабря 2025 

включительно.  

 

1.7.  Орындаушы Қазақстан Республикасының 

уәкілетті органымен берілген медициналық қызметке 

Мемлекеттік лицензияның негізінде әрекет етеді. 

1.7. Исполнитель действует на основании 

Государственной лицензии на медицинскую деятельность 

выданной уполномоченным органом Республики 

Казахстан. 

Орындаушымен нақты мекенжай бойынша қызметтің 

лицензиялық түрінің құрамында көрсетілетін қызметтердің 

тізбесі лицензиямен және де оған тиісті қосымшасымен 

айқындалады. 

Перечень услуг, оказываемых Исполнителем в составе 

лицензируемого вида деятельности по конкретному 

адресу, определяется лицензией и соответствующим 

приложением к ней. 

 

1.8. Оларды орындау Орындаушыға осы Шарт 

бойынша тапсырылатын, Емделушінің биологиялық 

материалының зертханалық зерттеулері Қазақстан 

Републикасының, Ресей Федерациясының 

зертханаларымен орындалады (соның ішінде, «ИНВИТРО» 

ЖШҚ, негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі 1037739468381, 

орналасу мекенжайы: 125047, Мәскеу қ., 4-ші Тверская-

Ямская көшесі, 16-үй, 3-корп.) және де медициналық 

қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензиясы бар 

шетелдік зертханалармен (бұдан әрі- Серіктестік зертхана) 

орындалады. 

 

1.8. Лабораторные исследования биологического 

материала Пациента, организация проведения которых 

поручается Исполнителю по настоящему Договору, 

выполняются привлеченными Исполнителями 

партнерскими лабораториями Республики Казахстан, 

Российской Федерации (в частности, ООО «ИНВИТРО», 

основной государственный регистрационный номер 

1037739468381, адрес места нахождения: 125047, г. 

Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д.16, корп. 3, этаж 3, 

помещение I, комната 3), а также зарубежными 

лабораториями, имеющими соответствующие лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (далее – 

Партнерская лаборатория). 

 

1.9. Осы Офертаның шарттарын қабылдай отырып, 

Емделуші ол: 

1.9. Принимая условия настоящей Оферты Пациент 

подтверждает и гарантирует, что он: 

 Офертаның, Шарттың талаптарымен және Шарт 

бойынша медициналық қызметтерді көрсетудің 

тәртібі мен талаптарымен, оның ішінде 

медициналық араласуды, сонымен қатар 

Серіктестік зертханаларда зертханалық 

зерттеулердің орындалуын ұйымдастыру бойынша 

қызметтерді жүзеге асыру шарттарымен 

танысқанын және келіскенін, 

 Ознакомлен и согласен с условиями Оферты, 

Договора, порядком и условиями оказания 

медицинских услуг по Договору, в том числе с 

условиями осуществления медицинского 

вмешательства, а также услуг по организации 

выполнения лабораторных исследований в 

Партнерских лабораториях, 

 Прейскурантпен танысқанын және де қызметтерді 

төлеу сәтінде Прейскурантта көрсетілген құны 

бойынша Шарт бойынша қызметтердің көрсетілуіне 

келіскенін, 

 Ознакомлен с Прейскурантом и согласен на 

оказание услуг по Договору по стоимости, 

указанной в Прейскуранте на момент оплаты 

услуги, 

 Орындаушының осы Шартты орындау үшін үшінші 

тұлғаларды тартумен келіскенін, 

 Согласен с привлечением Исполнителем третьих 

лиц для исполнения настоящего Договора, 

 Орындаушы осы Шарт бойынша қызметтерді 

көрсету үшін тиісті лицензиялары бар шетелдік 

Серіктестік зертханаларды тартқан жағдайларда, 

Емделушінің биологиялық материалдарының 

 Согласен с вывозом образцов биологических 

материалов Пациента на территорию других стран, 

в случаях привлечения Исполнителем для оказания 

услуг по настоящему Договору иностранных 
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үлгілерін басқа елдердің аумағына шығарумен 

келіскенін, 

Партнерских лабораторий, имеющих 

соответствующие лицензии, 

 Медициналық қызметті жүзеге асыруға арналған 

тиісті лицензиясы бар шетелдік Серіктестік 

зертханалармен Емделушінің биологиялық 

материалын зертханалық зерттеулерінің жүргізуін 

ұйымдастыру бойынша Емделушінің тапсырысын 

орындау жағдайында, техникалық мүмкіндікке 

байланысты медициналық құжаттама Емделушіге 

Орындаушының бланкісінде (Серіктестік 

зертханамен зерттеуді орындау туралы тиісті 

белгісі бар) немесе осындай шетелдік Серіктестік 

зертханамен шетел тіліндегі белгіленген нысан 

бойынша берілуі мүмкін екендігімен танысқанын 

және келіскенін,  

 Ознакомлен и согласен с тем, что в случае 

выполнения поручения Пациента по организации 

проведения лабораторных исследований 

биологического материала Пациента 

иностранными Партнерскими лабораториями, 

имеющими соответствующую лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, в 

зависимости от технической возможности 

медицинская документация может быть выдана 

Пациенту на бланке Исполнителя (с 

соответствующей отметкой о выполнении 

исследования Партнерской лабораторией) или по 

установленной такой иностранной Партнерской 

лабораторией форме на иностранном языке,  

 Емделушінің Шарт шеңберінде қызметтерді көрсету 

үшін қажетті дербес деректерін жинау, сақтау, 

өңдеу және пайдалану шарттарымен, емделушінің 

дербес деректерін, оның ішінде орындаушымен 

шарт бойынша қызметтерді көрсету үшін 

тартылатын үшінші тұлғаларға дәрігерлік құпияны 

құрайтын дербес деректерді ұсынумен, танысқанын 

және келіскенін, 

 Ознакомлен и согласен с условиями сбора, 

хранения, обработки и использования 

Исполнителем персональных данных Пациента, 

необходимых для оказания услуг в рамках 

Договора; с предоставлением персональных 

данных Пациента, в том числе составляющих 

врачебную тайну, третьим лицам, привлекаемым 

Исполнителем для оказания услуг по Договору, 

 «Здоровый кэшбэк» тұрақты клиенттерді 

көтермелеу бағдарламасында (бұдан әрі - 

Бағдарлама) бағдарламасының шарттарымен 

танысқанын, 

 Ознакомлен с условиями программы поощрения 

постоянных клиентов «Здоровый кэшбэк» (далее – 

Программа), 

 Зертханалық зерттеуге дайындық қағидаларымен 

танысқанын растайды және кепілдік береді және де 

оларды орындауға міндеттенеді; 

 Ознакомлен с правилами подготовки к 

лабораторному исследованию и обязуется их 

выполнять, 

• Медициналық құжаттаманың дайындығы және 

жеткізілімі туралы хабарламаны осы Шартта 

белгіленген, жалпы пайдалану желілері бойынша 

(электрондық пошта, СМС, мессенджер арқылы, 

www.invitro.kz сайты арқылы) жіберу шарттарымен 

танысқанын растайды және кепілдік береді. 

 Ознакомлен с условиями отправки уведомления о 

готовности и доставки медицинской документации 

по сетям общего пользования (по электронной 

почте, СМС, через мессенджеры, через сайт – 

www.invitro.kz), установленными настоящим 

Договором. 

2. ШАРТТЫҢ МӘНІ. ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУ 

ТӘРТІБІ 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ 

2.1. Емделуші оның ішінде осы Шарттың талаптарына 

және Қазақстан Республикасында қолданыстағы 

медициналық көмекті көрсету стандарттарының 

шарттарына сәйкес медициналық араласуды жүзеге 

асыруды ұйғаратын, Емделушіге және/немесе 

Емделушімен көрсетілген өзге де жеке тұлғаға ақылы 

медициналық қызметтерді көрсетуді (бұдан әрі – 

қызметтер), сонымен қатар Емделушінің тапсырмасы 

бойынша және есебінен медициналық қызметті жүзеге 

асыруға арналған тиісті лицензиясы бар зертханада 

Емделушінің биологиялық материалының зертханалық 

зерттеулерінің жүргізуін ұйымдастыруды тапсырады, ал 

Орындаушы көрсетуге, міндеттенеді, ал Емделуші осы 

Шартпен белгіленген тәртіпте және жағдайларда 

Орындаушының қызметтерін төлеуге міндеттенеді. 

 

2.1. Пациент поручает, а Исполнитель обязуется 

оказать Пациенту и/или иному указанному Пациентом 

физическому лицу платные медицинские услуги (далее – 

услуги), предполагающие, в том числе, осуществление 

медицинского вмешательства, в соответствии с условиями 

настоящего Договора и стандартами оказания 

медицинской помощи, действующими в Республике 

Казахстан, а также организовать по поручению и за счет 

Пациента проведение лабораторных исследований 

биологического материала Пациента в лаборатории, 

имеющей соответствующую лицензию на осуществление 

медицинской деятельности (далее – Партнерская 

лаборатория), а Пациент обязуется оплатить услуги 

Исполнителя в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

 

2.2.  Емделушіге осы Шарт бойынша көрсетілуге 

жататын Орындаушының қызметтер тізбесі, және де  

олардың жүргізілуін ұйымдастыру осы Шарт бойынша 

Орындаушыға Емделушімен тапсырылатын хертханалық 

зерттеулердің тізбесі Тараптармен қызметтерді төлеу 

сәтінде әрекет ететін Прейскурант негізінде айқындалады, 

және де осы Шарттың ажыратылмас бөлігі болып 

табылатын (бұдан әрі – «смета) тапсырысты ресімдеген 

кезде Емделушіге Орындаушымен ұсынылған жолдама 

2.2. Перечень услуг Исполнителя, подлежащих 

оказанию Пациенту по настоящему Договору, и перечень 

лабораторных исследований, организация проведения 

которых поручена Пациентом Исполнителю по 

настоящему Договору, определяется Сторонами на 

основании Прейскуранта, действующего на момент 

оплаты услуг, и указывается в направительном бланке 

(бланке-заказе, смете), предоставленном Исполнителем 

Пациенту при оформлении заказа (далее – «смета»), 

http://www.invitro.kz/
http://www.invitro.kz/
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бланкіде, сонымен қатар Емделушіге Орындаушының 

қызметтерін төлеген кезде берілетін төлем туралы 

құжатта (қазынашылық чекте) көрсетіледі. 

Емделушінің Серіктестік зертханада зерттеулердің 

жүргізілуін ұйымдастыру бойынша тапсырысы орындалған 

жағдайда сметаның түпнұсқасы толтырылады және 

Орындаушымен Серіктестік зертхананың талаптарына 

сәйкес жасырылады және де зертханалық зерттеулерды 

кейінгі орындау үшін Серіктестік зертханаға Емделушінің 

биологиялық материалымен бірге Серіктестік зертханаға 

берілуі мүмкін, осыған байланысты шетел тілінде 

ресімделуі мүмкін. 

Осы Шарт бойынша Орындаушы қызметтерінің құны 

және оларды көрсету мерзімі қызметтерді төлеу сәтіне 

әрекет ететін Прейскурантпен белгіленеді. Емделуші 

Прейскурантпен Орындаушының медициналық 

кеңселерінде немесе www.invitro.kz мекенжайы бойынша 

Интернет желісіндегі сайтта танысуға болады. 

 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, 

а также в документе об оплате (фискальном чеке), 

выдаваемом Пациенту при оплате услуг Исполнителя. 

В случае выполнения поручения Пациента по 

организации проведения исследований в Партнерской 

лаборатории оригинал сметы заполняется и маркируется 

Исполнителем в соответствии с требованиями 

Партнерской лаборатории и может передаваться в 

Партнерскую лабораторию вместе с биологическим 

материалом Пациента для последующего выполнения 

лабораторных исследований, в связи с чем может 

оформляться на иностранном языке. 

Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору 

и срок их оказания устанавливается Прейскурантом, 

действующим на момент оплаты услуг. Пациент может 

ознакомиться с Прейскурантом в медицинских офисах 

Исполнителя или на сайте в сети Интернет по адресу: 

www.invitro.kz. 

 

2.3. Орындаушы Емделушіге сметада көрсетілген 

медициналық қызметтерді көрсетеді және де Емделушіге 

сметамен белгіленген мерзімдерде және тәртіпте 

белгіленген нысан бойынша қажетті медициналық 

құжаттаманы береді. 

Қызметтерді көрсетудің мерзімдерін есептеу, егер де 

өзгесі сметамен қарастырылмаса, қызметтерді төлеу 

күнінен кейін келесі күннен бастап жұмыс күндерімен 

жүзеге асырылады. 

Қызмет оны нақты көрсету және/немесе Емделушіге 

Шарттың осы тармағымен және сметамен белгіленген 

тәртіпте медициналық құжаттаманы беру сәттен бастап 

Орындаушымен көрсетілген болып саналады. 

Медициналық құжаттаманы ұсыну тәсілінің 

сметасында белгіленгеніне қарамастан, сол сияқты 

сметада медициналық құжаттаманы ұсынудың өзге тәсілі 

белгіленбеген жағдайларда, соңғысы Тапсырыс берушіге 

(егер осы сметада Тапсырыс берушінің медициналық 

құжаттаманы алу құқығы көзделсе немесе Тапсырыс 

беруші Пациенттің заңды өкілі болып табылса) немесе 

Пациентке (Тапсырыс беруші Пациенттің заңды өкілі 

болып табылмайтын барлық жағдайлар үшін) 

Орындаушының медициналық кеңсесінде қағаз түрінде 

жүгінуі бойынша беріледі. 

2.3. Исполнитель оказывает Пациенту медицинские и 
иные услуги, указанные в смете, и выдает Пациенту 
необходимую медицинскую документацию по 
установленной форме в сроки и порядке, определенные 
сметой.  

Исчисление сроков оказания услуг осуществляется в 
рабочих днях со дня, следующего за днем оплаты услуг, 
если иное не предусмотрено сметой. 
 

Услуга считается оказанной Исполнителем с момента 

ее фактического оказания и/или выдачи Пациенту 

медицинской документации в порядке, установленном 

настоящим пунктом Договора и сметой. 

Независимо от установленного сметой способа 

предоставления медицинской документации, а равно в тех 

случаях, когда сметой не установлен иной способ 

предоставления медицинской документации, последняя 

предоставляется Заказчику (если настоящей сметой 

предусмотрено право Заказчика на получение 

медицинской документации или Заказчик является 

законным представителем Пациента), или Пациенту (для 

всех случаев, когда Заказчик не является законным 

представителем Пациента) по обращению в бумажном 

виде в медицинском офисе Исполнителя.  

 

2.4. Орындаушы осы Шарт бойынша қызметтерді 

көрсетуге Емделушімен олардың толық алдын ала төлемі 

жасалған соң ғана кіріседі. 

 

 

2.4. Исполнитель приступает к оказанию услуг по 

настоящему Договору только после их полной предоплаты 

Пациентом. 

 

2.5. Орындаушы Шарт бойынша қызметтерді 

Орындаушының ішкі тәртіптемесінің қағидаларымен 

белгіленген жұмыс күндері және сағаттары бойынша 

көрсетіледі. 

 

2.5. Исполнитель оказывает услуги по Договору в дни 

и часы работы, установленные правилами внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

 

2.6. Келісімге қол қойылған сәтте Емделуші бұл ретте 

көрсетілген нөмірлер/мекенжайлар бойынша 

Орындаушыдан электрондық поштасына СМС-

хабарламаларды, мессенджер арқылы жіберілімдерді, 

оның ішінде нәтижелердің дайындығы туралы 

хабарламаларды, Орындаушымен өткізілетін акциялар, 

есептелген бонустар туралы ақпарат (Бағдарлама 

Қатысушылары үшін), бонустық шотын белсендіру қажет 

хабарламалар және де басқа да жарнамалық-ақпараттық 

хабарламалар туралы ақпаратты алуға өзінің келісімін 

білдіре отырып, өзінің байланыс деректерін, оның ішінде 

ұялы (мобильдік) телефонның нөмірін, сонымен қатар 

электрондық поштаның мекенжайын ұсынады.  

2.6. В момент подписания Согласия Пациент 

предоставляет Исполнителю свои контактные данные, в 

том числе номер сотового (мобильного) телефона, а также 

адрес электронной почты, выражая при этом свое 

согласие на получение по указанным номерам/адресам 

СМС-уведомлений, рассылок через мессенджеры, на 

электронную почту от Исполнителя, в том числе 

уведомлений о готовности результатов, информации об 

акциях, проводимых Исполнителем и других рекламно-

информационных сообщений, сведений о начисленных 

Участнику Программы бонусах (для Участников 

Программы), сообщений, необходимых для целей 

активации бонусного счета Участника Программы. 
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2.7. Емделуші Орындаушы осы Шарт бойынша 

қызметтерді көрсетумен байланысты оларға Емделушімен 

өз қолымен Орындаушының медициналық кеңсесіне 

жүгінген кезде жасалған жазбаша өтінішінің негізінде, 

Емделушінің дәрігерлік құпиясын құрайтын мәліметтерді 

табыстауға құқылы болатын тұлғаларды анықтауға құқығы 

бар. Емделушінің мұндай өтінішінде Емделуші 

Орындаушыдан Емделушінің дәрігерлік құпиясын 

құрайтын мәліметтерді алуға құқығын ұсынатын тұлғаның 

тегі, аты және әкесінің аты бар болуы тиіс. 

 

2.7. Пациент, вправе определить лиц, которым 

Исполнитель в связи с оказанием услуг по настоящему 

Договору вправе передать сведения, составляющие 

врачебную тайну Пациента, на основании письменного 

заявления, составленного Пациентом собственноручно 

при обращении в медицинский офис Исполнителя. Такое 

заявление Пациента должно содержать фамилию, имя и 

отчество лица, которому Пациент предоставляет право 

получать от Исполнителя сведения, составляющие 

врачебную тайну Пациента. 

 

2.8. Осы Шарт бойынша қызметтерді көрсету кезінде 

Орындаушы уәкілетті мемлекеттік органмен белгіленген 

нысандар бойынша есептік және есепті құжаттаманы 

жүргізуді жүзеге асырады. 

 

2.8. При оказании услуг по настоящему Договору 

Исполнитель осуществляет ведение учетной и отчетной 

документации по формам, установленным 

уполномоченным государственным органом.  

 

2.9. Қызметтерді көрсету аяқталған соң Емделушіге 

оны Орындаушының медициналық кеңселерінен 

Емделушіге алуға болатын, белгілі нысан бойынша 

(зертханалық зерттеулерді Серіктестік зертхана 

орындалған жағдайда, медициналық құжаттама осындай 

Серіктестік зертханамен, оның ішінде шетел тілінде 

белгіленген нысан бойынша берілуі мүмкін) медициналық 

құжаттама беріледі. 

2.9. По завершении оказания услуг Пациенту выдается 

медицинская документация по установленной форме (в 

случае выполнения лабораторных исследований 

Партнерской лабораторией, медицинская документация 

может выдаваться по утвержденной такой Партнерской 

лабораторией форме, в том числе на иностранном языке), 

которую Пациент может получить в медицинских офисах 

Исполнителя.  

Емделушінің сметамен ресімделген сұрау салуы 

бойынша, қызметтерді көрсету нәтижесі Емделушіге 

Орындаушымен ұсынылатын және де Емделушімен 

таңдалатын, өзге де нысанда немесе өзге де тәсілмен, 

оның ішінде электрондық пошта арқылы ұсынылуы мүмкін. 

Медициналық құжаттамасы бар хабарламалар Емделушіге 

адамның қатысуынсыз нәтижелерді жеткізудің автоматтық 

жүйесімен, орындау мерзімдерінің белгіленген сметасына 

сәйкес сметада барлық зертханалық зерттеулердің 

толықтай дайындылығы сәтінен бастап, алты сағаттан 

кешіктірмей жіберіледі. Зерттеулердің нәтижелері Аdobe 

PDF форматында салынған файл түрінде хабарламада 

болады және де Орындаушының медициналық 

құжаттамасының қағаз түріндегі бланкілерінің дәлме-дәл, 

өзгертілмейтін электрондық көшірмесі болып табылады. 

По запросу Пациента, оформленному сметой, 

результат оказания услуг может быть представлен 

Пациенту в иной форме и иным способом, предлагаемым 

Исполнителем и выбранным Пациентом, в том числе 

посредством электронной почты.  

Сообщения, содержащие медицинскую документацию, 

отправляются Пациенту автоматической системой 

доставки результатов без участия человека, не позднее 

шести часов с момента полной готовности всех указанных 

в смете лабораторных исследований согласно 

установленным сметой срокам выполнения. Результаты 

исследований содержатся в сообщении в виде вложенного 

файла в формате PDF и являются точной, неизменяемой 

электронной копией бумажных бланков медицинской 

документации Исполнителя. 

Бұл ретте, Орындаушы Емделушінің төменде 

келтірілген ұсынымдарды сақтаған шарты кезінде, 97% 

ықтималдығы бар хабарламаны жеткізуге кепілдік береді: 

- Емделушімен көрсетілген e-mail RFC 2822 

стандартының талаптарына сәйкес келеді, топтық 

жііберілімдердің мекенжайлары болып табылмайды, 

пошталық серверлермен қызмет көрсетіледі, толып кеткен 

емес, алушының жағында өлшемі кемінде 256000 байт 

және де pdf форматындағы салынғаны бар 

хабарламаларды алуға кедергі болатын өзге де себептері 

жоқ; 

- Сметада көрсетілген e-mail мекенжайлары оларға 

тиесілі болатын пошталық серверлердің жұмысы қандай 

да болсын түрдегі «қара тізімдерге» түсумен шектелмейді. 

Орындаушыға тиісті сұрау салуды жібере отырып, 

Емделуші сонымен өзінің еркін білдіреді және де 

Орындаушымен ұсынылатын қызметтерді көрсету 

нәтижелерін Емделушімен таңдалған нысанда және 

тәсілмен алуға келіседі. 

При этом, Исполнитель гарантирует доставку 

сообщения с вероятностью 97%, при условии соблюдения 

Пациентом приведённых ниже рекомендаций: 

- Указанные Пациентом адреса e-mail соответствуют 

требованиям стандарта RFC 2822, не являются адресами 

групповых рассылок, зарегистрированы и обслуживаются 

почтовыми серверами, не переполнены, на стороне 

получателя отсутствуют иные причины, препятствующие 

получению сообщений размером не менее 256000 байт и 

имеющих вложения в формате pdf; 

- Работа почтовых серверов, к которым принадлежат 

указанные в смете адреса e-mail, не ограничена 

попаданием в «черные списки» какого-либо вида. 

Направляя соответствующий запрос Исполнителю, 

Пациент тем самым выражает свое волеизъявление и 

соглашается на получение результата оказания услуг в 

предлагаемой Исполнителем и в выбранной Пациентом 

форме и способом.  

 

Емделушіге көрсетілген қызметтерді мұндай нысанда 

және мұндай тәсілмен ұсыну үшінші тұлғалардың (оның 

ішінде байланыс операторларының) қатысуын талап 

ететінін есепке ала отырып, Келісімге қол қоя отырып 

және де тиісті сұрау салуды жібере отырып, Емделуші 

осымен өзінің еркін білдіреді және де қызметтерді 

көрсетумен және де мұндай нысанда және мұндай 

Учитывая, что представление Пациенту результата 

оказанных услуг в такой форме и таким способом требует 

участия третьих лиц (в том числе операторов связи), 

подписывая Согласие и направляя соответствующий 

запрос, Пациент тем самым выражает свое 

волеизъявление и дает свое согласие на передачу 

информации, связанной с оказанием услуг и 
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тәсілмен оның нәтижелерін ұсынумен байланысты 

ақпаратты табыстауға, сонымен қатар мұндай ақпаратты 

дербестендірілген сипаттағы ақпараттың 

автоматтандырылған деректер базасына енгізуге, және де 

мұндай деректер базасын оларды мұндай үшінші 

тұлғалардың базаларымен байланыстыратын желілерге 

қосуға өз келісімін береді. Орындаушы медициналық 

құжаттамада бар (оның ішінде дербес деректер) 

мәліметтердің құпиялылығын осындайды алушыға жалпы 

пайдалану желілері бойынша (Ғаламтор, ұялы желілер 

және т.б.) табыстау кезінде кепілдік бермейді. Емделушіге 

қызметтерді көрсету нәтижелерінің кейбір өзге де 

нысандары мен өзге де тәсілдері қосымша ақы үшін жүзеге 

асырылады, олардың мөлшерлері мен шарттары туралы 

Емделуші мұндай нысанда және мұндай тәсілмен 

қызметтерді көрсету нәтижелері ұсынылғанға дейін алдын 

ала хабарланады. 

представлением ее результата в такой форме и таким 

способом, а также на включение такой информации в 

автоматизированные базы данных информации 

персонифицированного характера, и подключение такой 

базы данных, к сетям, связывающим их с базами данных 

таких третьих лиц. Исполнитель не гарантирует 

конфиденциальность сведений, содержащихся в 

медицинской документации (в том числе персональных 

данных) при передаче таковой получателю по сетям 

общего пользования (таким как Интернет, сотовым сетям 

и т.п.). Некоторые иные формы и иные способы 

представления Пациенту результата оказания услуг 

осуществляются за дополнительную плату, о размере и 

условиях оплаты которой Пациент предварительно 

уведомляется до представления результата оказания 

услуг в такой форме и таким способом. 

Сметада көрсетілген жағдайларда, және де 

техникалық мүмкіндіктер бар болған кезде Орындаушы 

Емделушіге СМС-хабарланма түрінде, сметада көрсетілген 

абоненттік нөмір бойынша өзге де объективтік нысанда 

медициналық құжаттаманың дайындығы туралы 

хабарламаны жіберуге құқылы. 

 

В случаях, указанных в смете, и при наличии 

технической возможности Исполнитель вправе направить 

Пациенту уведомление о готовности медицинской 

документации в виде СМС-сообщения, иной объективной 

форме по абонентскому номеру, указанному в смете. 

 

2.10. Шарт бойынша қызметтердің нәтижелерін өз 

еркімен алу үшін Емделуші тіркеу бойынша қажетті іс-

әрекеттерді жүзеге асыра отырып және де аталған 

сервисті пайдалану шарттарын қабылдай отырып, 

www.invitro.kz сайтындағы «Жеке кабинет» электрондық 

сервисті пайдалануға құқылы. 

 

2.10. Для самостоятельного получения результатов 

услуг по Договору Пациент вправе воспользоваться 

электронным сервисом «Личный кабинет» на сайте 

www.invitro.kz, осуществив необходимые действия по 

регистрации и приняв условия использования данного 

сервиса. 

 

2.11. Көрсетілген қызметтердің нәтижелерін қабылдау 

барысында, Емделуші дереу Орындаушыны анықталған 

кемшіліктер туралы хабарлайды. Егер де көрсетілген 

қызметтерді қабылдау барысында Емделуші Орындаушыға 

қандай да бір қарсылықтарын білдірмеген жағдайда, 

немесе қызметтерді көрсету аяқталған соң дәлелді 

себептерсіз көрсетілген қызметтерді қабылдаудан бас 

тартқан жағдайда, қызметтер көрсетілген деп саналады, 

ал көрсетілген қызметтердің нәтижелері – қандай да 

болсын қарсылықтар мен ескертпелерсіз Емделушімен 

қабылданды деп есептеледі. 

 

2.11. В ходе принятия результата оказанных услуг 

Пациент немедленно уведомляет Исполнителя о 

выявленных недостатках. В том случае, если в ходе 

принятия оказанных услуг Пациент не заявил 

Исполнителю каких-либо возражений, или по завершении 

оказания услуг немотивированно отказался принять 

результат оказанных услуг, услуги считаются оказанными, 

а результат оказанных услуг - принятым Пациентом без 

каких-либо возражений и замечаний. 

 

2.12. Емделушінің Келісім ресімделгеннен кейін және 

биоматериал алынғаннан соң қызметтердің көрсетілуінен 

бас тартқан жағдайда, Емделуші Орындаушыға мөлшері 

пайдаланған ресурстардың, реагенттердің, шығыс 

материалдардың және басқалардың құнын есепке ала 

отырып, Орындаушымен анықталатын, оның нақты 

жұмсалған шығыстарын төлеуге міндетті.  

Бұл жағдайда Орындаушы Орындаушының нақты 

жұмсалған шығыстарының құнын Емделушіге қайтаруға 

жатқызылатын ақшалай қаражаттан ұстап қалуға құқылы. 

 

2.12. В случае отказа Пациента от оказания услуг до 

завершения ее оказания после оформления Согласия и 

взятия биоматериала, Пациент обязан оплатить 

Исполнителю фактически понесенные им расходы, размер 

которых определяется Исполнителем с учетом стоимости 

использованных ресурсов, реагентов, расходных 

материалов и прочего.  

В этом случае Исполнитель вправе удержать из 

денежных средств, подлежащих возврату Пациенту, 

стоимость фактически понесенных Исполнителем 

расходов. 

 

3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Емделуші мыналарға құқылы: 

 

3.1. Пациент вправе: 

 

3.1.1. Орындаушының қызметтерді төлеу сәтінде 

әрекет ететін Прейскурантының негізінде, Емделуші 

Орындаушының медициналық қызметкерлерінен алған 

ұсыныстарды есепке ала отырып немесе алмай отырып, 

Шарт бойынша алуға жоспарлайтын Орындаушының 

қызметтер тізбесін анықтауға. 

 

3.1.1. На основании Прейскуранта Исполнителя, 

действующего на момент оплаты услуг, определить 

перечень услуг Исполнителя, который Пациент планирует 

получить по Договору, с учетом или без учета 

рекомендаций, полученных от медицинского персонала 

Исполнителя. 

 

http://www.invitro.kz/


9 

3.1.2. Орындаушыдан медициналық қызметтерді 

көрсету технологиялары бойынша консультацияларды, 

сонымен қатар Орындаушымен жүргізілген зерттеулер 

нәтижелерінің түсіндірулерін алуға. 

Емделушіге зерттеулердің нәтижелерінің 

интерпретациясында емдеуші дәрігерге арналған ақпарат 

бар екені, диагноз болып табылмайтыны және де өзін-өзі 

диагностикалау және өздігінен емделу үшін пайдалана 

алынбайтыны белгілі; Емделушіге диагнозды 

зерттеулердің нәтижелері ретінде басқа да көздерден: 

анамнезден, басқа да тексерулердің нәтижелерінен және 

т.б. алынған өзге де ақпаратты пайдалана отырып, 

емдеуші дәрігер қояды. 

 

3.1.2. Получать у Исполнителя консультации по 

технологии оказания медицинских услуг, а также 

интерпретации результатов исследований, проведенных 

Исполнителем.  

Пациенту известно, что интерпретация результатов 

исследований содержит информацию для лечащего врача, 

не является диагнозом и не может быть использована для 

самодиагностики и самолечения; диагноз Пациенту ставит 

лечащий врач, используя как результаты исследования, 

так и иную информацию из других источников: анамнеза, 

результатов других обследований и т.д. 

 

3.1.3. Орындаушыдан қызметтердің тиісті көрсетілуін 

талап етуге. 

 

3.1.3. Требовать от Исполнителя надлежащего 

оказания услуг. 

 

3.1.4. Орындаушыдан Емделушіге басылып шыққан 

нысанда Шартты ұсынуды талап етуге. 

 

3.1.4. Требовать от Исполнителя предоставить 

Договор Пациенту в печатной форме. 

 

3.2. Емделуші мыналарға міндетті: 

 

3.2. Пациент обязуется: 

 

3.2.1. Орындаушыға Шартты орындауда жәрдем 

көрсетуге, оның ішінде Орындаушының нұсқауларын 

орындауға, сонымен қатар осы Шарт бойынша 

қызметтерді сапалы көрсету үшін қажетті болатын 

қызметтерді көрсетудің тәртібі мен шарттарын сақтауға.  

 

3.2.1. Оказывать Исполнителю содействие в 

исполнении Договора, в том числе выполнять указания 

Исполнителя, а также соблюдать порядок и условия 

оказания услуг, необходимые для качественного оказания 

услуг по настоящему Договору. 

 

3.2.2. Қызметтерді көрсетуді басталмас бұрын 

Орындаушыға өзінің денсаулығы жағдайы туралы сенімді 

ақпаратты, сонымен қатар қызметтерді сапалы көрсету 

үшін қажетті болатын сол көлемде, оның ішінде 

медициналық препараттарды қабылдау, ағзаның жеке 

ерекшеліктері туралы, аллергиялық реакциялар немесе 

жекелеген препараттардың, оның ішінде йодты, спиртті 

жеке қабылдамаушылығы, қызметтерді көрсету үдерісіне 

немесе олардың нәтижелеріне әсер етуге қабілетті өзге де 

ақпаратты хабарлауға; қызметті көрсетумен байланысты 

Орындаушының ұйғарымдарын бұлжытпай орындауға.  

Емделуші Орындаушының нұсқауларын және/немесе 

Орындаушының қызметтерді көрсетудің шарттарын, 

тәртібін орындамау қызметтерді көрсетудің мүмкінсіздігіне 

әкеп соқтыра алатынын түсінеді. Емделуші егер 

Орындаушы оларды Емделуші жауап беретін мән-

жағдайлар бойынша көрсете алмайтын болса, 

Орындаушының қызметтерін толық көлемде төлеуге 

міндеттенеді. 

 

3.2.2. До начала оказания услуг сообщить 

Исполнителю достоверную информацию о состоянии 

своего здоровья, а также иную информацию, способную 

оказать влияние на процесс оказания услуг или их 

результат, в том объеме, который необходим для 

качественного оказания услуг, в том числе о приеме 

медицинских препаратов, индивидуальных особенностях 

организма, об аллергических реакциях или 

индивидуальной непереносимости отдельных препаратов, 

в том числе йода, спирта; неукоснительно выполнять 

предписания Исполнителя, связанные с оказанием услуг. 

Пациент понимает, что неисполнение указаний 

Исполнителя и/или условий, порядка оказания услуг 

Исполнителя может повлечь за собой невозможность 

оказания услуг. Пациент обязуется в полном объеме 

оплатить услуги Исполнителя в случае, если Исполнитель 

не смог их оказать по обстоятельствам, за которые 

отвечает Пациент. 

 

3.2.3. Орындаушымен белгіленген режимді, ішкі 

тәртіптеменің қағидаларын сақтауға, және де 

Орындаушының мүлкіне ұқыптылықпен қарауға. 

 

3.2.3. Соблюдать режим, правила внутреннего 

распорядка, установленные Исполнителем, и бережно 

относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3.2.4. Басқа емделушілердің құқықтарын бұзатын іс-

әрекеттерді жасамауға. 

 

3.2.4. Не совершать действий, нарушающих права 

других пациентов. 

 

3.2.5. Орындаушының қызметтерін осы Шартпен 

белгіленген тәртіпте және жағдайларда төлеуге. 

 

3.2.5. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и на 

условиях, установленных настоящим Договором. 

 

3.3. Орындаушы мыналарға міндетті: 

 

3.3. Исполнитель обязуется: 

 

3.3.1. Емделушіге Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен белгіленген санитарлық-гигиеналық және 

өзге де талаптарға сәйкес келетін жағдайларда 

қызметтерді сапалы түрде және сметамен белгіленген 

мерзімдерде көрсетуге. 

 

3.3.1. Качественно и в установленные сметой сроки 

оказать услуги Пациенту в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим и иным требованиям, 

установленным законодательством Республики Казахстан. 
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3.3.2. Емделушіге немесе онымен көрсетілген өзге де 

тұлғаға белгіленген үлгідегі қажетті медициналық 

құжаттаманы беруге. 

 

3.3.2. Выдать Пациенту или иному указанному им лицу 

необходимую медицинскую документацию 

установленного образца. 

 

3.3.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес дәрігерлік құпия режимін сақтауға. 

 

3.3.3. Соблюдать режим врачебной тайны в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

3.3.4. Емделушінің дербес деректерін, оларды алған 

сәттен бастап қорғау бойынша шараларды қолдануға, 

Орындаушының медициналық қызметкерлерінің тек қана 

Емделушіге медициналық көмекті көрсету мақсатында 

ғана, Емделушінің дербес деректері бар электрондық 

ақпараттық ресурстарына қол жетімділікті қамтамасыз 

етуге. 

 

3.3.4. Принимать меры по защите персональных 

данных Пациента с момента их получения, обеспечивать 

доступ медицинского персонала Исполнителя к 

электронным информационным ресурсам, содержащим 

персональные данные Пациентов, только в целях 

оказания медицинской помощи Пациенту. 

 

3.4. Орындаушы мыналарға құқылы: 

 

3.4. Исполнитель вправе: 

 

3.4.1. Осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін 

орындау үшін үшінші тұлғаларды (бірлесіп 

орындаушыларды) тартуға. 

 

3.4.1. Привлекать третьих лиц (соисполнителей) для 

исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

 

3.4.2. Осы Шарт бойынша қызметтерді мерзімінен ерте 

көрсету.  

 

3.4.2. Оказать услуги по настоящему Договору 

досрочно.  

 

3.4.3. Бір жақты тәртіпте қызметтерді көрсету мерзімін 

ұзарту, егер де бұл зертханалық зерттеулердің күмәнді 

нәтижелерімен шартталған болса, сонымен қатар, егер 

мерзімді ұлғайтудың қажеттілігі олар үшін жауапты 

болмайтын, үшінші тұлғалардың іс-әрекеттерімен 

туындаған болса. 

 

3.4.3. В одностороннем порядке увеличить срок 

оказания услуг, если это обусловлено сомнительным 

результатом лабораторных исследований, а также если 

необходимость увеличения срока вызвана действиями 

(бездействием) третьих лиц, за которые Исполнитель не 

несет ответственности. 

 

3.4.4. Емделушіге Емделушімен төленген құн, бірақ 

Шартты тоқтату сәтіне Орындаушымен көрсетілмеген 

қызметтер болып саналатын, залалдар толықтай өтелген 

шарты кезінде, бір тәртіпте осы Шартты орындаудан бас 

тартуға. 

 

3.4.4. В одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Пациенту убытков, представляющих собой 

стоимость оплаченных Пациентом, но не оказанных 

Исполнителем к моменту прекращения Договора услуг. 

 

3.4.5. Емделуші қызметтерді ұсынудың тәртібі мен 

шарттарын орындамаған жағдайда, оның ішінде 

Емделушінің мұндай іс-әрекеттері осы Шарт бойынша 

қызметтерді көрсетудің мүмкінсіздіктеріне әкеп соқтырған 

жағдайда, Емделушіге залалдарды өтеусіз бір жақты 

тәртіпте Шартты орындаудан бас тартуға. 

 

3.4.5. В одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора без компенсации убытков Пациенту 

в случае несоблюдения Пациентом порядка и условий 

предоставления услуг, в том числе в случае, когда такие 

действия Пациента привели к невозможности оказания 

услуг по настоящему Договору. 

 

3.4.6. Бұл туралы Емделушіге хабарлай отырып, бір 

жақты тәртіпте Шартты орындаудан бас тартуға және де 

егер Шарт бойынша Орындаушымен қызметтерді көрсету 

Емделуші үшін жағымсыз салдарды тудыру мүмкін болған 

жағдайда, Шарт тоқтатылған сәтке Орындаушымен нақты 

көрсетілген қызметтердің төлемін талап етуге. 

Бұл жағдайда Орындаушы Емделушіге қайтаруға 

жатқызылатын ақшалай қаражаттан Орындаушымен 

жұмсалған нақты шығыстарының сомасын ұстап қалуға 

құқылы. 

 

3.4.6. В одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора, уведомив об этом Пациента, и 

потребовать оплаты фактически оказанных Исполнителем 

к моменту прекращения Договора услуг, в случае, если 

оказание Исполнителем услуг по Договору может вызвать 

неблагоприятные последствия для Пациента. 

В этом случае Исполнитель вправе удержать из 

денежных средств, подлежащих возврату Пациенту, 

стоимость фактически понесенных Исполнителем 

расходов. 

 

3.4.7.Емделушінің жазбаша Келісімімен Емделушінің 

дербес деректерінің жинауын, сақтауын, өңдеуін және 

пайдалануын, оның ішінде оларды Орындаушының 

электрондық ақпараттық ресурстарына енгізу жолымен 

жүзеге асыруға, Емделушінің дербес деректерін 

деректерді автоматтандырылған сақтау және өңдеу 

жүйелеріне, сметаларға және Шарт бойынша қызметтерді 

көрсету кезінде өзге де құжаттарға енгізуге, Емделушінің 

дербес деректерін Орындаушымен Шарт бойынша 

қызметтерді көрсету үшін тартылған үшінші тұлғаларға 

ұсынуға. 

3.4.7. С письменного Согласия Пациента осуществлять 

сбор, хранение, обработку и использование персональных 

данных Пациента, в том числе путем их включения в 

электронные информационные ресурсы Исполнителя, 

вносить персональные данные Пациента в 

автоматизированные системы хранения и обработки 

данных, в сметы и иные документы при оказании услуг по 

Договору, предоставлять персональные данные Пациента 

третьим лицам, привлеченным Исполнителем для 

оказания услуг по Договору. 
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3.4.8. Офертаның 3.4.4.-3.4.6. тармақтарында 

көзделген жағдайларда Орындаушы Пациентті Шартты 

орындаудан бас тарту күніне дейін күнтізбелік 15 (он бес) 

күннен кешіктірмей, Шартты орындаудан біржақты бас 

тартатыны туралы хабардар етуге міндеттенеді 

 

 

3.4.8. В случаях, предусмотренных пунктами 3.4.4. -

3.4.6. Оферты, Исполнитель обязуется уведомить 

Пациента об одностороннем отказе от исполнения 

Договора не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных 

дней до даты отказа от исполнения от Договора.   

 

4. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ 

ТӘРТІБІ 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Орындаушы қызметтерінің осы Шарт бойынша 

құны Емделуші Орындаушы қызметтерінің құнын төлеген 

сәтте әрекет еткен Прейкуранттың негізінде анықталады 

және де сметада және бақылау-кассалық чекте, түбіртекте 

немесе Емделушіге берілетін өзге де қатаң есептілік 

бланкісінде (белгіленген үлгідегі құжатта) көрсетіледі. 

Көрсетілген құнға Орындаушының медициналық 

қызметтерді көрсету үшін сыйақысы, Орындаушының 

Серіктестік зертханаларда зертханалық зерттеулердің 

жүргізуін ұйымдастыру бойынша Емделушінің тапсырысын 

орындау үшін сыйақысы, сонымен қатар Орындалушының 

осы Шарт бойынша тапсыоысын орындау бойынша барлық 

шығыстары кіреді. 

Орындаушы қызметтерінің құнына Қазақстан 

Республикасының Салық кодексінің 394-бабына сәйкес 

қосымша құнның салығы алынбайды. 

 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему 

Договору определяется на основании Прейскуранта, 

действующего на момент оплаты Пациентом стоимости 

услуг Исполнителя, и, указывается в смете и в контрольно-

кассовом чеке, квитанции или ином бланке строгой 

отчетности (документе установленного образца), 

выдаваемом Пациенту. 

В указанную стоимость входит вознаграждение 

Исполнителя за оказание медицинских услуг, 

вознаграждение Исполнителя за выполнение поручения 

Пациента по организации проведения лабораторных 

исследований в Партнерских лабораториях, а также все 

расходы Исполнителя по выполнению поручения 

Пациента по настоящему Договору. 

Стоимость услуг Исполнителя не облагается налогом 

на добавленную стоимость в соответствии со статьей 394 

Налогового кодекса Республики Казахстан. 

 

4.2. Емделуші Орындаушының қызметтерінің төлемін 

оларды көрсету басталмас бұрын Орындаушының 

кассасына қолма-қол ақшалай қаражатты енгізу жолымен 

немесе банктік төлем карталарын пайдалана отырып, 

қолма-қол ақшасыз жолмен жүзеге асырады. 

 

4.2. Пациент осуществляет оплату услуг Исполнителя 

до начала их оказания путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Исполнителя или безналичным 

путем с использованием платежных банковских карт. 

 

5.  ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Тараптар Шарт бойынша өздерінің 

міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Тараптар 

Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы 

Шарттың талаптарына сәйкес жауапты болады. 

 

5.1. В случае невыполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору, Стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

и условиями настоящего Договора. 

 

5.2. Орындаушы сараптаманың актісімен расталған, 

қызметтерді сапасыз көрсеткен жағдайда, Емделушінің 

таңдауы бойынша: тараптар көрсетілген қызметтердің 

құнын тиісті азайтуға келіседі, немесе Орындаушы 

қызметтерді қайта көрсетеді, немесе Орындаушы 

Емделушіге сапасыз көрсетілген қызметтердің құнын 

қайтарады. 

 

5.2. В случае некачественного оказания Исполнителем 

услуг, подтвержденного актом экспертизы, по выбору 

Пациента: Стороны согласуют соответствующее 

уменьшение стоимости оказанных услуг, или Исполнитель 

повторно оказывает услуги, или Исполнитель возвращает 

Пациенту стоимость некачественно оказанных услуг. 

 

5.3. Орындаушы Емделуші Орындаушының қызметтер 

көрсетудің қағидалары мен шарттарын, қызметкерлерінің 

талаптарын сақтамаған, Емделуші зерттеу үшін 

белгіленген процедуралардың бұзушылығымен алынған 

биоматериалдар үлгілерін ұсынған жағдайда және/немесе 

Емделуші зертханалық зерттеуге дайындық қағидаларын 

сақтамаған жағдайда, көрсетілген қызметтердің сапасы 

үшін жауапты болмайды. 

 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за 

качество оказанных услуг в случае несоблюдения 

Пациентом правил и условий оказания услуг, требований 

сотрудников Исполнителя, предоставления Пациентом 

для исследования образцов биоматериалов, взятых с 

нарушением установленных процедур и/или 

несоблюдения Пациентом правил подготовки к 

лабораторному исследованию. Такие услуги Исполнителя 

подлежат оплате в полном объеме. 

 

6.  ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес реттеледі және түсіндіруді беруге жатады. 

 

6.1. Договор регулируется и подлежит толкованию в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
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6.2. Шарт Емделушімен Келісімге қол қойылған және 

қызметтердің төлемін жасалған  сәттен бастап күшіне 

енеді, бұл Емделушінің Шарттың талаптарын толық және 

сөзсіз акцепті (қабылдауы) туралы куәландырады, және де 

Емделушімен Келісімге қол қойылған күннен бастап 10 

(он) жыл ішінде әрекет етеді. 

 

6.2. Договор вступает в силу с момента подписания 

Пациентом Согласия и оплаты услуг, что свидетельствует 

о полном и безоговорочном акцепте (принятии) 

Пациентом условий Договора, и действует в течение 10 

(лет) с даты подписания Пациентом Согласия. 

 

6.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес Тараптардың келісімімен өзгертілуі немесе бұзылуы 

мүмкін. 

 

6.3. Договор может быть изменен или расторгнут 

соглашением Сторон в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

 

6.4. Шарт көпшілік таныстыру үшін ұсынылған, 

Интернетте www.invitro.kz сайтында орналастырылған 

және де Орындаушының медициналық кеңселерінде 

емделушілерге қол жетімді орындарда орналастырылған. 

 

6.4. Договор  предоставлен для публичного 

ознакомления, размещен в сети Интернет по адресу: 

www.invitro.kz и в медицинских офисах Исполнителя в 

доступных для пациентов местах. 

 

6.5. Орындаушы осы Офертаның шарттарына 

өзгерістерді енгізуге құқылы. Мұндай өзгерістер 

Офертаның өзгертілген мәтіні, егер де мұндай өзгеріс 

кезінде өзгерістердің күшіне енудің өзге де мерзімі 

анықталмаған болса, www.invitro.kz мекенжайы бойынша 

Ғаламтор желісіне жарияланған сәттен бастап күшіне 

енеді. 

 

6.6.  Осы Офертаға басқа медициналық ұйымдар 

қосыла алады («ИНВИТРО-Қазақстан» ЖШС-не тиісті 

өтініш беру арқылы), олар туралы ақпарат осы Офертаның 

қосымшаларында көрсетілетін болады. 

 

 

6.7. Шартқа қол қою арқылы Пациент қызметтерге 

бірінші тапсырыс беру және олардың құнын төлеу кезінде 

пациентке ұйымдастырушысы «ИНВИТРО – Қазақстан» 

ЖШС (бизнес сәйкестендіру нөмірі: 00104000238. 

Орналасқан жерінің мекенжайы, нақты және пошталық 

мекенжайы: 050000, Алматы қ., Қонаев к-сі, 32 үй, 1-қабат; 

Тел.: +7 (707) 258-58-88) болып табылатын «Здоровый 

кэшбэк» тұрақты клиенттерді көтермелеу 

бағдарламасында базалық бонустық шот ашылатындығы 

туралы хабардар етіледі. Бағдарлама кейінге қалдырылған 

жеңілдіктерді қолдана отырып, қызметтерді сатып алу 

мүмкіндігін ұсынады: шартты есепке алу бірліктерін - 

ИНВИТРО бонустық теңгесін (бұдан әрі - бонустар) 

Бағдарламаға Қатысушының бонустық шотына есептеу 

және Орындаушы/Бағдарлама серіктестері көрсететін 

қызметтерге ақы төлеу кезінде қатысушының жинақталған 

бонустарды кейіннен жұмсауы. Тапсырыс берілетін 

қызметтердің құнын ішінара төлеу есебіне есептелген 

бонустарды есептен шығару сайтта орналастырылған/ 

Орындаушының/ Бағдарлама cеріктестерінің медициналық 

кеңселерінде ұсынылған Бағдарлама Қағидаларында 

белгіленген тәртіппен Бағдарламаға кірген кезде базалық 

бонустық шотты іске қосқаннан кейін ғана мүмкін болады. 

 

6.5. Исполнитель вправе внести изменения в условия 

настоящей Оферты. Такие изменения вступают в силу с 

момента размещения измененного текста Оферты в сети 

Интернет по адресу: www.invitro.kz, если иной срок 

вступления изменений в силу не будет определен при 

таком размещении. 

 

 

6.6.  К настоящей Оферте могут присоединиться иные 

медицинские организации (путем подачи 

соответствующего заявления в ТОО «ИНВИТРО-

Казахстан»), информация о которых будет отражаться в 

Приложениях к настоящей Оферте.  

 

6.7. Подписанием Договора Пациент уведомлен, что 

при первом заказе услуг и оплаты их стоимости Пациенту 

открывается базовый бонусный счет в Программе 

поощрения постоянных клиентов «Здоровый кэшбэк», 

Организатором которой является ТОО «ИНВИТРО-

Казахстан» (бизнес идентификационный номер: 

00104000238. Адрес местонахождения, фактический и 

почтовый адрес: 050000, г. Алматы, ул. Кунаева, д. 32, 1-

этаж; тел.: +7 (707) 258-58-88). Программа предоставляет 

возможность приобретения услуг с применением 

отложенной скидки: начисление условных учетных единиц 

- бонусных тенге ИНВИТРО (далее - бонусы) на бонусный 

счет Участника Программы и последующее расходование 

Участником накопленных бонусов при оплате услуг, 

оказываемых Исполнителем/Партнёрами Программы. 

Списание начисленных бонусов в счет частичной оплаты 

стоимости заказываемых услуг возможно только после 

активации базового бонусного счета при вступлении в 

Программу в порядке, установленном Правилами 

Программы, размещёнными на сайте/представленными в 

медицинских офисах Исполнителя/Партнёров Программы. 

  

 

7.  ОРЫНДАУШЫНЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

 

7.  РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

«ИНВИТРО-Казахстан» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 2000 

жылғы 02 қазанда тіркелген. 

БСН 001040000238 

Орналасқан орны: Алматы қ., Қонаев к-сі, 32, 1-қабат 

тел.: +7 (707) 2 585 888  

ЖСК KZ8096502F0008484937  

БСК IRTYKZKA  

«ForteBank» АҚ филиалында Алматы қ., 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«ИНВИТРО-Казахстан»  

Зарегистрировано Министерством юстиции Республики 

Казахстан 02.10.2000 года. 

БИН 001040000238 

Местонахождение: г. Алматы, ул. Кунаева, 32, 1 этаж  

тел.: +7 (707) 2 585 888  

ИИК KZ8096502F0008484937 

БИК IRTYKZKA  

в филиале АО «ForteBank» г. Алматы,                                                    

http://www.invitro.kz/
http://www.invitro.kz/
http://www.invitro.kz/
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«ИНВИТРО-Казахстан» ЖШС  

Бас директор 

Дивеев Фуат Ильдарович 

 

Генеральный директор  

ТОО «ИНВИТРО-Казахстан»  

Дивеев Фуат Ильдарович 

 

«EuroConnection» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 
БСН 090240020582 
Орналасқан орны: Алматы қ., Ақсай ықшам ауданы 3, үй 
8, п. 2 
ЖСК KZ426017131000012226 
БСК HSBKKZKX  
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
 
«EuroConnection» ЖШС 
Бас директор  
Гринина Ю.И. 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«EuroConnection» 
БИН 090240020582 
Местонахождение: г. Алматы, микрорайон Аксай 3, д.8 
кв.2 
ИИК KZ426017131000012226  
БИК HSBKKZKX   
АО «Народный банк Казахстана»  
 
Генеральный директор  
ТОО «EuroConnection» 
Гринина Ю.И. 
 

«Инвитро Актобе» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 
БСН 110740016519 
Орналасқан орны: Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хана көшесі, 
61Г, №51 т.е.б. 
ЖСК KZ64914398407BC04155 
БСК SABRKZKA  
«Сбербанк» АҚ ЕБ филиалында Ақтөбе қ. 
 
«Инвитро Актобе» ЖШС 
Директор  
Адильбеков Н.Т. 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Инвитро Актобе» 
БИН 110740016519 
Местонахождение: г.Актобе, Абилкайыр Хана, д.61Г, н.п. 
№51. 
ИИК KZ64914398407BC04155  
БИК SABRKZKA  
в филиале ДБ АО «Сбербанк» г.Актобе 
 
Директор  
ТОО «Инвитро Актобе» 
Адильбеков Н.Т. 
 

«INVITRO Lab» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

БСН 160640000409 
Орналасқан орны: Павлодар қ., Толстого көш., 47 үй 
ЖСК KZ826017241000001170 
БСК HSBKKZKX   
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
 
«INVITRO Lab» ЖШС 
Директор  
Раисова Г.С. 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«INVITRO Lab» 

БИН 160640000409 
Местонахождение: г. Павлодар, ул. Толстого, д. 47 
ИИК KZ826017241000001170 
БИК HSBKKZKX 
АО «Народный банк Казахстана»  
 
Директор  
ТОО «INVITRO Lab» 
Раисова Г.С. 
 

Жеке кәсіпкер «ТОРОСЯН» 
ЖСН 871103400623 
Орналасқан орны: Атырау қ., Аззатык даңғ., 26 
ЖСК KZ71998NTB0000849056 
БСК TSESKZKA 

«First Heartland Jusan Bank» АҚ 
 
ЖК «ТОРОСЯН» 
Торосян А. С. 

Индивидуальный предприниматель «ТОРОСЯН» 
ИИН 871103400623 
Местонахождение: г. Атырау пр. Азаттык, 26 
ИИК KZ71998NTB0000849056 
БИК TSESKZKA 

АО «First Heartland Jusan Bank» 
 
ИП «ТОРОСЯН» 
Торосян А. С. 
 

«Be healthy» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
 
БСН 180140034210 
Орналасқан орны: Қарағанды қ.,  Чкалова көш., 2- үй 
ЖСК KZ32914052203KZ002LF 
БСК SABRKZKA 
«Сбербанк» АҚ ЕБ  филиалында Қарағанды қ. 
 
«Be healthy» ЖШС 
Директор  

Грачев И.С. 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Be healthy» 
БИН 180140034210 
Местонахождение: г. Караганда, ул. Чкалова, д.2 
ИИК KZ32914052203KZ002LF 
БИК SABRKZKA 
в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Караганда  
 
Директор  
ТОО «Be healthy» 

Грачев И.С. 

«Health Expert» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

БСН 191040035389 

Орналасқан орны: Алматы қ., Маркова көш., 47А. 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Health Expert» 

БИН 191040035389 

Местонахождение: г. Алматы, ул. Маркова, 47А. 
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ЖСК KZ1096502F0011720274 

БСК IRTYKZKA   

«ForteBank» АҚ филиалында Алматы қ. 

 

«Health Expert» ЖШС 

Директор 

Самат Ж. С. 

 

ИИК KZ1096502F0011720274 

БИК IRTYKZKA 

в филиале АО "ForteBank" г. Алматы 

 

Директор 

ТОО «Health Expert» 

Самат Ж.С. 

 

«Лаборатория INVITRO» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 
БСН 191040013209 
Орналасқан орны: Алматы қ, Богенбай батыра көш., 
237/94 үй, 23-п. 
ЖСК KZ71722S000002695843 
БСК CASPKZKA 
«Kaspi Bank» АҚ  
 
«Лаборатория INVITRO» ЖШС 

Директор 
Ермекова С.А. 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Лаборатория INVITRO» 
БИН 191040013209 
Местонахождение: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д. 
237/94, кв. 23. 
ИИК KZ71722S000002695843 
БИК CASPKZKA 
в АО «Kaspi Bank» 
 
Директор 

ТОО «Лаборатория INVITRO» 
Ермекова С.А. 
 

«New Life Clinic» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 
БСН 200740000531 
Орналасқан орны: Алматы қ, Сатпаев көш., 76А  үй. 
ЖСК KZ638562203108765620 
БСК KCJBKZKX 
«Банк ЦентрКредит» АҚ 
 
 «New Life Clinic» ЖШС 
Директор 
Джетписова Т.А.                               
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«New Life Clinic»  
БИН 200740000531 
Местонахождение: г. Алматы, ул. Сатпаева, д.76А. 
ИИК KZ638562203108765620 
БИК KCJBKZKX 
в АО «Банк ЦентрКредит» 
 
Директор 
ТОО «New Life Clinic» 
Джетписова Т.А.                               

«Медицинский центр семейного здоровья» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
БСН 200140028639 
Орналасқан орны: Қарағанды облысы, Темиртау қ., Мира 
даңғылы, 68 үй. 
ЖСК KZ69722S000009215928 
БСК CASPKZKA 
«Kaspi Bank» АҚ 
 
«Медицинский центр семейного здоровья» ЖШС 
Директор 
Пак Ж. Ж. 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Медицинский центр семейного здоровья» 
БИН 200140028639 
Местонахождение: Карагандинская область, г. Темиртау, 
пр. Мира, д. 68 
ИИК KZ69722S000009215928 
БИК CASPKZKA 
в АО «Kaspi Bank» 
 
Директор 
ТОО «Медицинский центр семейного здоровья» 
Пак Ж. Ж. 

«УЗИ ДОППЛЕР 24» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 
БСН 160140002744 
Орналасқан орны: Актау қ., 7 шағын аудан, 12 үй, 5 
пәтер 
ЖСК KZ72722S000007607420 
БСК CASPKZKA 
«Kaspi Bank» АҚ 
 
«УЗИ ДОППЛЕР 24» ЖШС 
Директор 
Пасенов В. Г. 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«УЗИ ДОППЛЕР 24»  
БИН 160140002744 
Местонахождение: г. Актау, микрорайон 7, дом 12, кв.5 
ИИК KZ72722S000007607420 
БИК CASPKZKA 
 в АО «Kaspi Bank» 
 
 
Директор 
ТОО «УЗИ ДОППЛЕР 24» 
Пасенов В. Г. 
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«УЗИ-центр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
 
БСН 050140012491 
Орналасқан орны: Тараз қ., Айтиева көш., 6 үй, 13 пәтер 
ЖСК KZ518562203108375896 
БСК KCJBKZKX 
«Банк ЦентрКредит» АҚ 
 
«УЗИ-центр» ЖШС 
Директор 
Рамазанова И. М. 
 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«УЗИ-центр» 
БИН 050140012491 
Местонахождение: г. Тараз, ул. Айтиева, д. 6, кв. 13 
ИИК KZ518562203108375896 
БИК KCJBKZKX 
в АО «Банк ЦентрКредит» 
 
Директор 
ТОО «УЗИ-центр» 
Рамазанова И. М. 
 
 

«AstanaLab» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
БСН 220140001541 
Орналасқан орны: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы, Ахмет 
Байтұрсынұлы көш., № 23 ғимарат, 5 т.е.б. 
ЖСК KZ28722S000011833823  
БСК CASPKZKA  
«Kaspi Bank» АҚ 
 
Директор  
«AstanaLab» ЖШС 
Дузбаева Д.А. 
 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«AstanaLab» 
БИН 220140001541 
Местонахождение: г. Нур-Султан, район Алматы, ул. 
Ахмет Байтұрсынұлы, здание 23, блок А, н.п. 5.  
ИИК KZ28722S000011833823  
БИК CASPKZKA  
в АО «Kaspi Bank» 
 
Директор  
ТОО «AstanaLab» 
Дузбаева Д.А. 
 

«Инвитро Петропавловск» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 
БСН 220140016738 
Орналасқан орны: Солтүстік 
Қазақстан облысы, Петропавл Қ.Ә., Петропавл қ., 
Интернациональная көш., № 79б ғимарат 
ЖСК KZ63601А251000781441  
БСК HSBKKZKX  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

 
Директор  
«Инвитро Петропавловск» ЖШС 
Айсенова С.А. 
 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Инвитро Петропавловск» 
БИН 220140016738 
Местонахождение: Северо-Казахстанская область, г. 
Петропавловск, улица Интернациональная, здание 79Б 
ИИК KZ63601А251000781441  
БИК HSBKKZKX  
в АО «Народный Банк Казахстана» 
 
 
Директор  
«Инвитро Петропавловск» 
Айсенова С.А. 
 
 

«Альфа Сигма» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 
БСН 220240003462 
Орналасқан орны: Нұр-Сұлтан қ., Сарыарка ауданы, 
Кенжебек Кумисбеков көш., 11 үй, 10 т.е.б. 
ЖСК KZ10722S000012672712 
БСК CASPKZKA 

«Kaspi Bank» АҚ 
 
 
Директор 
«Альфа Сигма» ЖШС 
Жахеева С.Д. 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Альфа Сигма» 
БИН 220240003462 
Местонахождение: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. 
Кенжебека Кумисбекова, дом 11, н.п. 10 
ИИК KZ10722S000012672712 
БИК CASPKZKA 

в АО «Kaspi Bank» 
 
 
Директор 
ТОО «Альфа Сигма» 
Жахеева С.Д. 
                               
 
 
 

 


