
Лицензия

№ 1400898820.06.2014 жыл

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қазыбек би
ат.ауданы, МУКАНОВА, № 21/2 үй., БСН/ЖСН: 950540000679

Лицензия
қолданылуының ерекше
шарттары

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

Лицензиар

Токбаев М. Х.Басшы (уәкілетті тұлға)

Қарағанды қ.Берілген орны

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік-технологиялық колледжі"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі берiлдi

Білім беру қызмет айналысуға

(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-1-бабына сәйкес)

(лицензиардың толық атауы)

(Жетекшісінің (уәкілетті орган) тегі және аты-жөнiнiң бiрiншi әрiптерi)

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.

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, 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.

Бас лицензияЛицензия түрі
(«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес)
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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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Пісіру ісі (түрлері бойынша)1114000

Техник-механик111406 3 3 жыл 6 ай, 2 жыл 6 ай1

Беру үшін негіз 20.06.2014 ж. № 385 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 002

Қосымшаның берiлген күні 20.06.2014

Берілген орны Қарағанды қ.

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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)1302000

Электромеханик130202 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10
ай

1

Беру үшін негіз 20.06.2014 ж. № 385 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 003

Қосымшаның берiлген күні 20.06.2014

Берілген орны Қарағанды қ.

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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Жолаушылар мен жүкті тасымалдауды ұйымдастыру 
(салалар бойынша)

1202000

Техник120206 3 3 жыл 10 ай, 2 жыл 10
ай

1

Беру үшін негіз 20.06.2014 ж. № 385 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 005

Қосымшаның берiлген күні 20.06.2014

Берілген орны Қарағанды қ.

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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау 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

Техник-механик120112 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10
ай

1

Беру үшін негіз 20.06.2014 ж. № 385 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 010

Қосымшаның берiлген күні 20.06.2014

Берілген орны Қарағанды қ.

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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және
қозғалысты басқару

1203000

Тасымалдауларды ұйымдастырушы техник120309 3 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 20.06.2014 ж. № 385 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 011

Қосымшаның берiлген күні 20.06.2014

Берілген орны Қарағанды қ.

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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және
қозғалысты басқару

1203000

Тасымалдауларды ұйымдастырушы техник120309 3 2 жыл 10 ай, 3 жыл 10
ай

1

Беру үшін негіз 20.06.2014 ж. № 385 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 012

Қосымшаның берiлген күні 20.06.2014

Берілген орны Қарағанды қ.

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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау 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

Автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электрик120106 2 3 ай, 10 ай, 2 жыл 10 ай1

Автокөлікті жөндеу слесарі120107 2 1 жыл 10 ай, 10 ай, 2
жыл 10 ай

2

Автокөлік құралдарының шанағын жөндеу шебері120108 2 3 ай, 10 ай, 2 жыл 10 ай3

Беру үшін негіз 15.01.2015 ж. № 11 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

Батырбаев Канай Кумисбекович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 014

Қосымшаның берiлген күні 15.01.2015

Берілген орны Қарағанды қ.

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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау 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 ай, 2 жыл 10
ай

1

Беру үшін негіз 26.06.2015 ж. № 376 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

Мусин С. К.
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 016

Қосымшаның берiлген күні 26.06.2015

Берілген орны Қарағанды қ.

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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)1302000

Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі130201 2 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 25.04.2017 ж. № 85 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, УЛИЦА МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 017

Қосымшаның берiлген күні 25.04.2017

Берілген орны Қарағанды қ.

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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау 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

Жол құрылыс машиналарын және тракторларын жөндеу слесарі140218 2 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 25.04.2017 ж. № 85 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, УЛИЦА МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 018

Қосымшаның берiлген күні 25.04.2017

Берілген орны Қарағанды қ.

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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

Лицензияланатын қызмет түрiнiң кiшi түрi (түрлері)
( «Лицензиялау 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 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 25.04.2017 ж. № 85 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, УЛИЦА МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 019

Қосымшаның берiлген күні 25.04.2017

Берілген орны Қарағанды қ.

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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Әуе жол көліктерінің қозғалысын басқару және
пайдалану

1205000

Техник-механик120504 3 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 25.04.2017 ж. № 85 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, УЛИЦА МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 021

Қосымшаның берiлген күні 25.04.2017

Берілген орны Қарағанды қ.

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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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.

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.

ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША

Лицензия нөмірі

Лицензия берiлген күні

14008988

20.06.2014

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

- Техникалық және кәсіптік білім беру

№ Шифр Мамандықтың атауы Оқу мерзімі

Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және
қозғалысты басқару

1203000

4-ші және 5-ші кластардың теміржол стансасының кезекшісі120301 2 2 жыл 10 ай1

Беру үшін негіз 07.08.2017 ж. № 142 бұйрығы
(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә.,
Қарағанды қ., Қазыбек би ат.ауданы, УЛИЦА МУКАНОВА, № 21/2 үй.,
БСН/ЖСН: 950540000679

Қарағанды облысының білім басқармасының "Қарағанды көлік
-технологиялық колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты,
әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

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

Каткенов Кусаин Амангельдинович
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Қосымшаның нөмірі 022

Қосымшаның берiлген күні 07.08.2017

Берілген орны Қарағанды қ.

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.




