
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

Код НЗ в 

ЄДЕБО

Ідентифікаційний код НЗ

1708 02549227

Код за 

Класифікато

ром професій 

1

Назва професії (класу 

класифікаційного угруповання) 

1

Додатковий 

показник 

1

Види професіної підготовки Ліцензов

аний 

обсяг

Можливість

здійснювати

підготовку 

іноземців

та осіб без

громадянства

(так/ні)

Номер рішення Код 

проф. 2

Назва професії 2 (у 

разі інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

2

Код 

проф. 3

Назва 

професії 3 (у 

разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

3

Код 

проф. 4

Назва 

професії 4 (у 

разі 

інтегрованої 

професії)

Додаткови

й показник 

4

Код 

проф. 5

Назва 

професії 5 (у 

разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

5

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру

4112 Оператор комп'ютерного набору первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

27.04.2012 № 

1485л             

7241 Електромеханік з 

ремонту та 

обслуговування 

лічильно-

обчислювальних 

машин

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7212 Електрогазозварник первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка

60 ні Наказ МОН від 

27.04.2012 № 

1485л             

7212 Електрозварник на 

автоматичних і 

напівавтоматичних 

машинах

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування

первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка

60 ні Наказ МОН від 

27.04.2012 № 

1485л             

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

4112 Оператор комп'ютерного набору професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації

30 ні Наказ МОН від 

27.04.2012 № 

1485л             

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7231 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів

первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

27.04.2012 № 

1485л             

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

4112 Оператор комп'ютерного набору первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка

60 ні Наказ МОН від 

27.04.2012 № 

1485л             

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7233 Слюсар-ремонтник первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка

60 ні Наказ МОН від 

27.04.2012 № 

1485л             

7231 Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7241 Електромеханік з ремонту та 

обслуговування лічильно-

обчислювальних машин

професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації

30 ні Наказ МОН від 

27.04.2012 № 

1485л             

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

4113 Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення

первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання

90 ні Наказ МОН від 

11.06.2014 № 

2323л              

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7241 Майстер з діагностики та 

налагодження електронного 

устаткування автомобільних 

засобів

первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання

90 ні Наказ МОН від 

11.06.2014 № 

2323л              

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

Назва НЗ

Державний навчальний заклад "Запорізький 

правобережний професійний ліцей"

Місцезнаходження юридичної особи 

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

69041, Запорізька обл. ,  м. Запоріжжя, вул.  Вишневського,  2



Код ВСП НЗ 

в ЄДЕБО

Ідентифікаційний код 

відокремл. підрозділу НЗ

Код за 

Класифікато

ром професій 

1

Назва професії (класу 

класифікаційного угруповання) 

1

Додатковий 

показник 

1

Види професіної підготовки Ліцензов

аний 

обсяг

Можливість

здійснювати

підготовку 

іноземців

та осіб без

громадянства

(так/ні)

Номер рішення Код 

проф. 2

Назва професії 2 (у 

разі інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

2

Код 

проф. 3

Назва 

професії 3 (у 

разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

3

Код 

проф. 4

Назва 

професії 4 (у 

разі 

інтегрованої 

професії)

Додаткови

й показник 

4

Код 

проф. 5

Назва 

професії 5 (у 

разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

5

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру

1. м. Запоріжжя,  вул. Вишневського, 2
2. 
3. 

1. 
2.

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):
ДАК від 9 червня 1999р., протокол № 21;
ДАК від 6 липня1999р., протокол №22;
ДАК від 13 лютого 2001р., протокол №31;
ДАК від 9 липня 2002р., протокол №40, наказ МОН від 18.07.2002 №414;
ДАК від 8 квітня 2003р.,протокол №44, наказ МОН від 23.04.2003 №252;
ДАК від 21 жовтня 2003р., протокол №47, наказ МОН від 27.10.2003 №714 (атестація);
ДАК від 13 квітня  2004р.,протокол №50, наказ МОН від 26.04.2004 №336;
ДАК від 19 жовтня  2004р.,протокол №52, наказ МОН від 26.10.2004 №2422-Л;
ДАК від 21 червня  2005р., протокол №56 (наказ МОН від 30.06.2005 №1858-Л;
ДАК від 27 лютого  2007р., протокол №65,  наказ МОН від 07.03.2007 №421-Л; 
ДАК від 28 березня 2008р., протокол №70 наказ МОН від 04.04.2008 №868-Л;
ДАК від 10 березня  2011р., протокол №86, наказ МОН від 31.03.2011 №764-Л; 
ДАК від 26 січня 2012р., протокол №92,  наказ МОН від 02.02.2012 №265-Л;
ДАК від 23 березня 2012р., протокол №94, наказ МОН від 30.03.2012 №1025-Л;
ДАК від 26 квітня 2012р., протокол №95, наказ МОН від 27.04.2012 №1485-Л;
Акредитаційна комісія від 3 червня 2014р., протокол №109, наказ МОН від 11.06.2014 №2323-Л.

ліцензію переоформлено відповідно до наказу МОН № 1377-л від 30.07.2018

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи 

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

Найменування юридичної особи:   Державний навчальний заклад "Запорізький правобережний професійний ліцей"

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: 

Місце провадження освітньої діяльності:


