
Лицензия

№ KZ10LAA00004968 (Откачено через ЦУП)29.05.2015 жыл

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә, Семей қ., ПАРКОВАЯ, № 1
үй., БСН/ЖСН: 990340004760

-Ерекше шарттары

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім
және ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан
облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

Лицензиар

Байжанова Айгуль ОралгазиновнаБасшы (уәкілетті тұлға)

Өскемен қ.Берілген орны

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс колледжі" коммуналдық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны берiлдi

Білім беру қызметі айналысуға

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)

(лицензиардың толық атауы)

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -
сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі /жеке тұлғаның толық
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)
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Иеліктен шығарылмайтын, 1-сыныпЕскерту:
(иеліктен шығарылатындығы, рұқсаттың класы)

«02» ақпан 2009 ж.Алғашқы берілген күні:

«____» __________ ______ ж.Лицензияның қолдану кезеңі:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес
қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес
қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану1401000

Тас қалаушы140101 2 2 жыл 10 ай, 10 ай1

Ағаш ұстасы140102 2 2 жыл 10 ай, 10 ай2

Құрылыс шебері140103 2 2 жыл 10 ай, 10 ай3

Сылақшы140104 2 2 жыл 10 ай, 10 ай4

Бояушы140105 2 2 жыл 10 ай, 10 ай5

Плитамен қаптаушы140106 2 2 жыл 10 ай, 10 ай6

Арқаулаушы140107 2 2 жыл 10 ай, 10 ай7

Пеш салушы140108 2 2 жыл 10 ай, 10 ай8

Мәрмәрші-қаптаушы140109 2 2 жыл 10 ай, 10 ай9

Плиткамен қаптаушы140110 2 2 жыл 10 ай, 10 ай10

Өрнектеуші-қаптаушы140111 2 2 жыл 10 ай, 10 ай11

Қаптап- жылтыратушы140112 2 2 жыл 10 ай, 10 ай12

Рулонды және дана материалдардан жасалған жапқыштармен төбе
жабушы

140113 2 10 ай13

Құрыш және темір бетон қанқаларының монтаждау бойынша
монтажшы

140115 2 2 жыл 10 ай, 10 ай14

Паркетші140116 2 2 жыл 10 ай, 10 ай15

Ілуші140117 2 2 жыл 10 ай, 10 ай16

Құрылыс дәнекерлеуші140118 2 2 жыл 10 ай, 10 ай17

Құрылыс электро дәнекерлеуші140119  2 10 ай, 2 жыл 10 ай18

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес
қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

Беру үшін негіз 29.05.2015 жылғы №308 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Байжанова Айгуль Оралгазиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 004

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2015 жылғы 29 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә, Семей қ., ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН: 990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес
қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және
пайдалану

1201000

Жүргізуші120101 1 10 ай1

Ауыл шаруашылығы техникасына техникалық
қызмет көрсету және жөндеу

1501000

Ауыл-шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист150101 2 10 ай2

Беру үшін негіз 29.05.2015 жылғы №308 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Байжанова Айгуль Оралгазиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 007

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2015 жылғы 29 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә, Семей қ., ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН: 990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес
қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)1414000

Ағаш өңдеу станоктары станокшысы141403 2 10 ай, 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 29.05.2015 жылғы №308 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Байжанова Айгуль Оралгазиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 008

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2015 жылғы 29 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә, Семей қ., ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН: 990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес
қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Жол қозғалысын ұйымдастыру1206000

Жол инспекторы120601 2 2 жыл 10 ай1

Техник120602 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

2

Көпірлер мен көлік тоннельдері1411000

Құрылысшы-техник141101 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

3

Беру үшін негіз 29.05.2015 жылғы №308 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Байжанова Айгуль Оралгазиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 009

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2015 жылғы 29 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә, Семей қ., ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН: 990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес
қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану
(түрлері бойынша)

1402000

Тиейтін машина машинисі140212 2 10 ай1

Беру үшін негіз 29.05.2015 жылғы №308 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Байжанова Айгуль Оралгазиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 011

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2015 жылғы 29 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә, Семей қ., ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН: 990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес
қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану
(түрлері бойынша)

1402000

Автомұнара және автогидрокөтергіш машинисі140214 2 10 ай1

Беру үшін негіз 29.05.2015 жылғы №308 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Байжанова Айгуль Оралгазиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 012

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2015 жылғы 29 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә, Семей қ., ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН: 990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес
қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану1401000

Жалпы құрылыс жұмыстарының шеберi140126 2 2 жыл 10 ай, 10 ай1

Беру үшін негіз 29.05.2015 жылғы №308 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Байжанова Айгуль Оралгазиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 013

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2015 жылғы 29 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә, Семей қ., ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН: 990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес
қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану1401000

Өңдеу құрылыс жұмыстарының шебері140125 2 2 жыл 10 ай, 10 ай1

Беру үшін негіз 29.05.2015 жылғы №308 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Байжанова Айгуль Оралгазиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 014

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2015 жылғы 29 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә, Семей қ., ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН: 990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Кәсіптік білім беру (салалар бойынша)0104000

Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша)010401 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

1

Беру үшін негіз 27.01.2016 жылғы №29 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 016

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 27 қаңтар

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН:
990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)1114000

Электр газымен дәнекерлеуші111404 2 10 ай1

Беру үшін негіз 27.05.2016 жылғы №346 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 018

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 27 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН:
990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)1114000

Пісіруші (барлық атауларымен)111401 2 2 жыл 10 ай1

Газбен кесу111402 2 2 жыл 10 ай2

Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану
(түрлері бойынша)

1402000

Скрепер машинисі140203 2 10 ай, 2 жыл 10 ай3

Автогрейдер машинисі140213 2 10 ай4

Автомобиль кранының машинисі140216 2 1 жыл 10 ай5

Кран машинисі (краншы)140217 2 10 ай, 2 жыл 10 ай6

Ішкі санитарлық - техникалық құрылғыларды,
желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді

монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша)

1403000

Слесарь-сантехник140301 2 10 ай, 2 жыл 10 ай7

Пайдалы қазбаларды ашық түрде қазу0706000

Экскаватор машинисі070601 2 2 жыл 10 ай, 10 ай8

Экскаватор машинисінің көмекшісі070602 2 2 жыл 10 ай, 10 ай9

Бульдозер машинисі070619 2 2 жыл 10 ай, 10 ай10

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



2 - 2

Беру үшін негіз 27.05.2016 жылғы №346 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 019

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2016 жылғы 27 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН:
990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы1410000

Жол жұмысшысы141003 2 10 ай1

Беру үшін негіз 02.05.2017 жылғы №343 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Абжапаров Нургелди Алханович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 020

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 03 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН:
990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Ішкі санитарлық - техникалық құрылғыларды,
желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді

монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша)

1403000

Санитарлық-техникалық жүйелер мен құрылғыларды құрастырушы140305 2 10 ай1

Беру үшін негіз 02.05.2017 жылғы №343 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Абжапаров Нургелди Алханович
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 021

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 03 мамыр

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН:
990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану1401000

Кең бейінді құрылыс шебері140124 2 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 31.07.2017 жылғы №487 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Каербекова Асель Канатовна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 022

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 01 шілде

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН:
990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану1401000

Кең бейінді құрылыс шебері140124 2 10 ай1

Беру үшін негіз 31.07.2017 жылғы №487 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Каербекова Асель Канатовна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 023

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 31 шілде

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН:
990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану1401000

Қаңқа-қаптауыш құрылымдарды монтаждаушы140122 2 10 ай1

Беру үшін негіз 17.10.2017 жылғы №583 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 024

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 17 қазан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН:
990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану1401000

Қаңқа-қаптауыш құрылымдарды монтаждаушы140122 2 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 17.10.2017 жылғы №583 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 025

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 17 қазан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН:
990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)1414000

Ағаш және жихаз өндірісінің шебері141407 2 10 ай1

Беру үшін негіз 17.10.2017 жылғы №583 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 026

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 17 қазан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН:
990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)1414000

Ағаш және жихаз өндірісінің шебері141407 2 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 17.10.2017 жылғы №583 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 027

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2017 жылғы 17 қазан

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., УЛИЦА ПАРКОВАЯ, № 1 үй., БСН/ЖСН:
990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану
(түрлері бойынша)

1402000

Техник-механик140220 3 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 14.06.2018 жылғы №135 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 030

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2018 жылғы 14 маусым

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., улица Парковая, № 1 үй., БСН/ЖСН: 990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану
(түрлері бойынша)

1402000

Техник-механик140220 3 3 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 14.06.2018 жылғы №135 бұйрық
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Басшы (уәкілетті тұлға) Искакова Сайран Кабдолдиновна
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 031

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2018 жылғы 14 маусым

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Лицензиар

Лицензиат

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей
Қ.Ә., Семей қ., улица Парковая, № 1 үй., БСН/ЖСН: 990340004760

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "Құрылыс
колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы1410000

Техник-құрылысшы141001 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай1

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану1401000

Техник-құрылысшы140121 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай2

Ішкі санитарлық - техникалық құрылғыларды,
желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді

монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша)

1403000

Техник-сантехник140309 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10 ай3

2019 жылғы 11 қыркүйектегі №165 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "
Құрылыс колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорыны

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.
Ә., Семей қ., Парковая, № 1 үй,, БСН/ЖСН: 990340004760

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Айтбаева Динара Шеризатовна

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі 032

Берілген орны Өскемен қ.

Қосымшаның берiлген күні 2019 жылғы 12 қыркүйек

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)1114000

Техник-механик111406 3 2 жыл 10 ай1

2020 жылғы 19 ақпандағы №38 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "
Құрылыс колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорыны

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.
Ә., Парковая, № 1 үй, БСН/ЖСН: 990340004760

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесінің

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Айтбаева Динара Шеризатовна

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі 033

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2020 жылғы 20 ақпан

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)1114000

Техник-механик111406 3 3 жыл 10 ай1

2020 жылғы 19 ақпандағы №38 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "
Құрылыс колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорыны

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.
Ә., Парковая, № 1 үй, БСН/ЖСН: 990340004760

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесінің

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Айтбаева Динара Шеризатовна

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі 034

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2020 жылғы 20 ақпан

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1

Білім беру қызметімен айналысу
үшін

лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі

Лицензияның берілген күні

KZ10LAA00004968

2015 жылғы 29 мамыр

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)

( «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің кіші түрінің атауы)

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Оқу мерзіміКадрларды даярлау бағыттарының атауы

Құрылыс бұйымдары мен құрастырылымдар өндірісі1412000

Техник-технолог141209 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10 ай1

2020 жылғы 19 ақпандағы №38 бұйрығы

(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Беру үшін негіз

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы "
Құрылыс колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорыны

071417, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.
Ә., Парковая, № 1 үй, БСН/ЖСН: 990340004760

"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің Шығыс Қазақстан
облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті"
мемлекеттік мекемесінің

Лицензиар

Басшы (уәкілетті тұлға) Айтбаева Динара Шеризатовна

(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның ) толық атауы, мекенжайы, бизнес-
сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес -сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі ,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Қосымшаның нөмірі 035

Берілген орны

Қосымшаның берiлген күні 2020 жылғы 20 ақпан

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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