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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
0 9 , 20 ’ м. Київ № / £ 9 -*

Про залишення заяв без розгляду

Відповідно до частин першої і 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 заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний 

морський тренажерний центр» від 26.06.2020 № 706, 707, 708, 709 про отримання 
ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються (додатки 1-4).

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

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний 

морський тренажерний центр» про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти Л на директора 

департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.

Т. в. о. Міністра Сергій ШКАРЛЕТ



Додаток 4-
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від ^  ? 2020 р. № ЛЛЯ-а

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 706

дата 26.06.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
1085/0/9.5-20

дата 30.06.2020

Найменування юридичної 
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Міжнародний морський тренажерний центр»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

41370043

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, 
зазначені юридичною особою у 
заяві

8340 Моторист (машиніст)

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліфікації -  30 осіб
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 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):

- відсутнє документальне підтвердження доступності навчальних приміщень 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема щодо 
безперешкодного доступу до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, 
що повинно бути документально підтверджено фахівцем з пи?ань технічного 
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або 
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень за 
адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого 24 (пункт 69 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347))._______

Пропозиції щодо усунення недоліків:
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________



Додаток <£-
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 2020 р. №

' Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 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 № 707

дата 26.06.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
1082/0/9.5-20

дата 30.06.2020

Найменування юридичної 
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Міжнародний морський тренажерний центр»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

41370043

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, 
зазначені юридичною особою у 
заяві

8340 Матрос

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  60 осіб
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

______________________________без розгляду_____________________________
2. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення 

провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини 
другої статті 12 Закону):

- відсутнє документальне підтвердження доступності навчальних приміщень 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема щодо 
безперешкодного доступу до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, 
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 за 
адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого 24 (пункт 69 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347))._______

___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________



Додаток З’
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 2020 р. № / 4

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду

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

Вих. № заяви юридичної особи 
СДЕБО № 708 _____________

дата 26.06.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
1083/0/9.5-20

дата 30.06.2020

Найменування юридичної 
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Міжнародний морський тренажерний центр»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

41370043

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, 
зазначені юридичною особою у 
заяві

8340 Матрос

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліфікації -  30 осіб
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

___________________________ без розгляду___________________________
3. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення 

провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини 
другої статті 12 Закону):

- відсутнє документальне підтвердження доступності навчальних приміщень 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема щодо 
безперешкодного доступу до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, 
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 за 
адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого 24 (пункт 69 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347))._______

Пропозиції щодо усунення недоліків:
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від Р9- & ? 2020 р. №

т  і  •  •  • • •  •  • •' Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 709______________

дата 26.06.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
1084/0/9.5-20

дата 30.06.2020

Найменування юридичної 
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Міжнародний морський тренажерний центр»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

41370043

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, 
зазначені юридичною особою у 
заяві

8340 Моторист (машиніст)

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  60 осіб
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

______________________________без розгляду_____________________________
4. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення 

провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини 
другої статті 12 Закону):

- відсутнє документальне підтвердження доступності навчальних приміщень 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема щодо 
безперешкодного доступу до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, 
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 за 
адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого 24 (пункт 69 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347))._______

___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________


