
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
О ? .  20 р. м - К и ї в  №  У ? У '

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до частини першої і частини другої статті 12 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та з 
урахуванням вимог підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (СОУГО-19)»

<

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Національного фармацевтичного університету 

від 20.08.2021 № 6982 про видачу ліцензії на провадження освітньої 
діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду згідно з підставами, 
що додаються.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації 

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Національний фармацевтичний університет про 

прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра Вітренка А.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ
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Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « ,» 2021 р. №

Підстави залишення заяви про видачу ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду

відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі -  Закон)

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6982

Дата 20.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1612/0/9.5-21

Дата 27.08.2021

Найменування юридичної особи Національний фармацевтичний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 02010936
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Підготовка здобувачів у сфері 
післядипломної освіти шляхом 
започаткування освітньої діяльності з 
підвищення кваліфікації зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки

Ліцензований обсяг За заявою юридичної 
особи

900 осіб (на рік)

Підстави для залишення заяви про видачу ліцензії на провадження освітньої 
діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду

1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження 
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12 
Закону):

- відсутня копія документа, що підтверджує доступність навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів 
(крім будівель, існуюча об’ємно-планувальна схема яких не розрахована на 
здійснення заходів щодо інклюзивності), що повинно бути документально 
підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який 
має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на 
проведення зазначених обстежень, який підтверджує забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб 3 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресами: 

вул. Пушкінська, 27'літ. А-2; 
вул. Пушкінська, 53 літ. А-4; 
вул. Куликівська, 12 літ. А-3; 
вул. Куликівська, 12 літ. Б-2; 
вул. Валентинівська, 4 літ. А-4; 
вул. Валентинівська, 4 літ Б-3; 
вул. Валентинівська, 4 літ. В-4; 
вул. Валентинівська, 4 літ. Г-1-2; 
вул. Валентинівська, 4 літ. Д-1-4; 
вул. Невського, 18 літ. А-2-5;



вул. Невського, 18 літ. Б-4;
вул. Невського, 18 літ. В-2-4;
вул. Невського, 18 літ. Г-2;
майдан Захисників України, 17 літ. А-2;
Пр. Ювілейний,48 Гуртожиток № 1 літ. А-9;

' вул. В.3убенка,35 Гуртожиток № 2 літ. А-5; 
вул. В.3убенка,11А Гуртожиток № 3 літ. А-9; 
вул.Зубенка, 11А Гуртожиток № 4 літ. Б -9; 
вул. Невського, 18 Гуртожиток № 5 літ. Б 1-4;
вул. Невського, 18 Гуртожиток № 6 літ. Л -11 (порушення вимог підпункту 8

пункту 47, пункту 25 Ліцензійних умов).______________________________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків____________________

Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 
вимогами Закону та Ліцензійних умов.________________________________________

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлан КРИШТОФ


