
Ідентифікаційний код: 26385055

Місцезнаходження юридичної особи:  Україна, 03035, місто Київ, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 24

№ з/п
Шифр галузі 

знань

Назва галузі 

знань

Код  

спеціальності 

Найменування 

спеціальності               

Вид освітньої 

діяльності

1 22
Охорона 

здоров'я
222 Медицина

підвищення 

кваліфікації 

2 22
Охорона 

здоров'я
228 Педіатрія 

підвищення 

кваліфікації 

Місце провадження освітньої діяльності:

місто Київ, вулиця Миколи Шепелєва, будинок 3-А

місто Київ, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 24

місто Київ, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 28/1

Дата і номер попередніх рішень:

Наказ МОН від 06.08.2021 № 121-л

Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я України"

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності 

у сфері післядипломної освіти 

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

для осіб з вищою освітою



Україна, 03035, місто Київ, вулиця Юрія Іллєнка, будинок 24

Ліцензований 

обсяг                               

(з урахуванням 

строків 

навчання)

Можливість 

здійснювати 

підготовку 

іноземців та осіб 

без громадянства  

(так/ні)

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю (наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної  

спеціальності) 

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

150 ні
Наказ МОН від 

06.08.2021 № 121-л

150 ні
Наказ МОН від 

06.08.2021 № 121-л

Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я України"

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності 

у сфері післядипломної освіти 

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

для осіб з вищою освітою



Дата і номер 

рішення про 

переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремле

ного структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії 

(наказ МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я України"

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


