
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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8211 Верстатник широкого профілю професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

15 ні Наказ МОН від 

21.07.2017 № 

160л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7423 Верстатник деревообробних верстатів професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

15 ні Наказ МОН від 

21.07.2017 № 

160л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7212 Електрогазозварник професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

15 ні Наказ МОН від 

14.07.2010  № 

1850л

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7233 Слюсар-ремонтник професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

15 ні Наказ МОН від 

14.07.2010  № 

1850л

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7141 Маляр професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

15 ні Наказ МОН від 

14.07.2010  № 

1850л

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговуванню електроустаткування

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

15 ні Наказ МОН від 

21.07.2017 № 

160л 

другий 

(базовий) 

рівень

Сіренко Ю. В.

Назва НЗ

Сумський навчальний центр №116

Місцезнаходження юридичної особи 

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

40002,  м. Суми,  вул. Роменська, 110
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1. вул. Роменська, 110
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):

рішення ДАК від 27 листопада 2007 р., протокол № 68 (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.12.2007 № 2144-Л);
рішення ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2010 № 1850-Л);
рішення Ліцензійної комісії від 20.07.2017, протокол № 61/1 (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017 № 160- л);
Наказ МОН від 22.03.2018 № 286-л "Про переоформлення ліцензій"

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу 

юридичної особи 

рішення ДАК від 11 жовтня 2005 р., протокол № 57 (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.10.2005 № 1998-Л);

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: 

Місце провадження освітньої діяльності: м. Суми,  вул. Роменська, 110

рішення ДАК від 21 грудня 2004 р., протокол № 53 (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2004 № 2728-Л);

Найменування юридичної особи: Сумський навчальний центр №116


