
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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614 Робітники, зайняті в 

лісовому господарстві

професійно-

технічне навчання, 

підвищення 

кваліфікації

20 ні Наказ 

МОНмолодьспорту від 

13.07.2012          № 

2325-л

третій 

(вищий) 

рівень

721 Формувальники, зварники, 

прокатники, бляхарі та 

монтажники 

металоконструкцій

професійно-

технічне навчання, 

підвищення 

кваліфікації

40 ні Наказ МОН    від 

03.07.2015 № 1683-л 

третій 

(вищий) 

рівень

724 Механіки та монтажники 

електричного та 

електронного устаткування

професійно-

технічне навчання, 

підвищення 

кваліфікації

20 ні Наказ МОН    від 

03.07.2015 № 1683-л 

третій 

(вищий) 

рівень

833 Робітники, що 

обслуговують 

сільськогосподарські та 

інші пересувні установки

перепідготовка, 

підвищення 

кваліфікації

20 ні Наказ МОН    від 

03.07.2015 № 1683-л 

третій 

(вищий) 

рівень

915 Посильні, носії та 

швейцари

професійно-

технічне навчання, 

підвищення 

кваліфікації

20 ні Наказ МОН    від 

03.07.2015 № 1683-л 

третій 

(вищий) 

рівень
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1. 40035, м. Суми, вул. Івана Сірка, 7
Сумська область, Сумський  район, смт Степанівка, вул. Центральна, 53
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 26.06.2007 протокол № 67, наказ МОН від 09.07.2007 № 1843-л
Рішення ДАК від 06.07.2012 протокол № 97, наказ МОНмолодьспорту від 13.07.2012 № 2325-л

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Наказ МОН від 16.09.2020 № 224-л "Про переоформлення ліцензії"

Найменування юридичної особи: Акціонерне товариство «Сумиобленерго»

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: 

Місце провадження освітньої діяльності:

Рішення АК від 30.06.2015 протокол № 117, наказ МОН від 03.07.2015 № 1683л

Назва НЗ

Акціонерне товариство «Сумиобленерго»

Місцезнаходження юридичної особи 

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

40035, м. Суми, вул. Івана Сірка, 7

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи 

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


