
Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10
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5123 Офіціант Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання

10 ні Наказ МОН від 

14.07.2010 № 

1850-Л 

5123  Бармен другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7435 Закрійник Підвищення кваліфікації 10 ні Наказ МОН від 

14.07.2010 № 

1850-Л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

5220 Продавець продовольчих товарів Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

10 ні Наказ МОН від 

14.07.2010 № 

1850-Л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

4115 Секретар Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка

20 ні Наказ МОН від 

14.07.2010 № 

1850-Л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

5141 Перукар (перукар-модельєр) Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка

50 ні Наказ МОН від 

14.07.2010 № 

1850-Л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

5122 Кухар Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка

10 ні Наказ МОН від 

14.07.2010 № 

1850-Л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7412 Кондитер Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка

5 ні Наказ МОН від 

14.07.2010 № 

1850-Л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7433 Кравець Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка

10 ні Наказ МОН від 

14.07.2010 № 

1850-Л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

5132 Молодша медична сестра 

(молодший медичний брат) з 

догляду за хворими

Первинна професійна 

підготовка, професійно 

технічне навчання, 

перепідготовка

20 ні Наказ МОН від 

14.07.2010 № 

1850-Л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

5141 Косметик Первинна професійна 

підготовка, професійно 

технічне навчання, 

перепідготовка

15 ні Наказ МОН від 

14.07.2010 № 

1850-Л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

5220 Продавець непродовольчих товарів Первинна професійна 

підготовка, професійно 

технічне навчання. 

Перепідготовка. 

Підвищення кваліфікайії.

10 ні Наказ МОН від 

14.07.2010 № 

1850-Л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

4114 Оператор з уведення данних ЕОМ Первинна професійна 

підготовка. Професійно 

технічне навчання. 

Перепідготовка.

20 ні Наказ МОН від 

14.07.2010 № 

1850-Л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

Назва НЗ

Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький 

коледж технологій та дизайну"

Місцезнаходження юридичної особи 

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

69054, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Поштова, будинок 
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Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії,  та рішення  прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН – у 2016, 2017 роках):

Наказ МОН від 30.11.2021 № 251-л

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи 

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

Наказ МОН від 01.07.2021 № 81-л

Наказ МОН від 09.01.2018 № 9-л "Про переоформлення ліцензії"

Найменування юридичної особи: Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький коледж технологій та дизайну"

Місце провадження освітньої діяльності: 69054, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Поштова, будинок 173

Відповідно до рішень ДАК від 9 червня 1999 р., протокол №21, ДАК від 20 червня 2000 р.; протокол № 27 (атестація), ДАК від 11 липня 2000 р., 

протокол №28 ДАК від 10 жовтня 2000 р., протокол №29, ДАК від 13 лютого 2001 р., протокол №31 ДАК від 19 жовтня 2004 р.; протокол №52 

(наказ міністерства освіти і науки України від 26.10.2004 р.№2422-Л (атестація, ДАК від 21 грудня 2004 р., протокол №53 (наказ Міністерства 

освіти і науки України №2728-Л), ДАК від 20 грудня 2005 р.; протокол №58 (наказ міністерства освіти і науки України від 26.12.2005 р. №2332-Л, 

ДАК від 24.04.2007 р., протокол №66 (наказ Міністерстваосвіти і науки України від 11.05.2007 р. №1192-Л) ДАК від 24 червня 2010р., протокол 

№84 (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2010р. №1850-Л)


