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ЛИЦЕНЗИЯҒА ҚОСЫМША
Лицензия нөмірі

13017242

Лицензия берiлген күні

31.10.2013

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

1401000

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

140104 2

Сылақшы

1114000

Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)

111404 2

Электр газымен дәнекерлеуші

1504000

Фермер шаруашылығы (бейін бойынша)

3

150404 2

Аспазшы

2 жыл 10 ай

4

150406 2

Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы-машинист

2 жыл 10 ай

5

150408 2

Автомобиль жүргізуші

10 ай

6

150409 2

Электр жабдықтарына қызмет көрсету электр монтері

10 ай

1

2

Беру үшін негіз

Оқу мерзімі

10 ай

2 жыл 10 ай

Батыс
Қазақстан
облысының
білім
саласындағы
департаментінің 15.05.2017 ж. №305 бұйрығы

бақылау

(лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының нөмірі және күні)

Лицензиат

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі білім басқармасының
"Зеленов колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорыны
090600, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов
ауданы, Переметное а.о., Калининское а., УЛИЦА КИРОВА, № 19 үй.,
БСН/ЖСН: 941240001726
(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 Батыс Қазақстан облысының
Білім саласындағы бақылау департаменті
(лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)

Басшы (уәкілетті тұлға)

Бахишева Светлана Мендыгалиевна
(басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)

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.
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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Қосымшаның берiлген күні

15.05.2017

Берілген орны

Орал 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.
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.

