
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

3185 39471485

Код за 

Класифікато

ром професій 

1

Назва професії (класу 

класифікаційного 

угруповання) 

1

Додатковий 

показник 

1

Види професійної 

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)

Додатковий 

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 
8321 Водій мототранспортних 

засобів

категорія А1 професійно-технічне 

навчання

15 ні Наказ МОН від 

14.04.2015 № 

553-л

перший 

(початковий) 

рівень

8321 Водій мототранспортних 

засобів

категорія А професійно-технічне 

навчання

15 ні Наказ МОН від 

14.04.2015 № 

553-л

перший 

(початковий) 

рівень
8322 Водій автотранспортних 

засобів

категорія В професійно-технічне 

навчання

150 ні Наказ МОН від 

14.04.2015 № 

553-л

перший 

(початковий) 

рівень
8322 Водій автотранспортних 

засобів

категорія С професійно-технічне 

навчання

20 ні Наказ МОН від 

14.04.2015 № 

553-л

перший 

(початковий) 

рівень

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 професійної 

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)

Додатковий 

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 

1. 

1. 

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 АК від 31.03.2015 протокол № 115, наказ МОН від 14.04.2015 № 553л

Назва НЗ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА 

АВТОШКОЛА "ЛІДЕР"

Місцезнаходження юридичної особи 

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

Вул. Іллінська, буд. 56, м. Суми, Сумська обл., 40009

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи 

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

Наказ МОН від 24.01.2020 № 20-л "Про переоформлення ліцензії"

Найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА АВТОШКОЛА "ЛІДЕР"

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: 

Місце провадження освітньої діяльності: Вул. Іллінська, буд. 56, м. Суми, Сумська обл., 40009


