
Код НЗ в 

ЄДЕБО

4341

Код за 

Класифікато

ром професій 

1

Назва професії (класу 

класифікаційного угруповання) 

1

Додатковий 

показник 

1

Види 

професіної 

підготовки

Ліцензовани

й обсяг

Можливість

здійснювати

підготовку 

іноземців

та осіб без

громадянства

(так/ні)

Номер рішення Код 

проф. 2

Назва професії 2 (у разі 

інтегрованої професії)

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С професійно-

технічне 

навчання

30 ні наказ МОН від 

03.07.2015 №1683-л 

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С1 професійно-

технічне 

навчання

30 ні наказ МОН від 

03.07.2015 №1683-л 

5141 Перукар (перукар-модельєр) професійно-

технічне 

навчання

30 ні наказ МОН від 

03.10.2013 р. №2648-л

Код ВСП НЗ 

в ЄДЕБО

Код за 

класифікатор

ом професій 1

Назва професії (класу 

класифікаційного угруповання) 

1

Додатковий 

показник 

1

Види 

професіної 

підготовки

Ліцензовани

й обсяг

Можливість

здійснювати

підготовку 

іноземців

та осіб без

громадянства

(так/ні)

Номер рішення Код 

проф. 2

Назва професії 2 (у разі 

інтегрованої професії)

1.вул.Сеченова 25

Місце впровадження професійної діяльності: 69067, м.Запоріжжя, вул.Радіаторна, 26

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: Запорізький навчально-виховний комплекс №67 

Назва НЗ

Запорізький навчально-виховний комплекс №67 

Запорізької міської ради  Запорізької області

Місцезнаходження юридичної особи 

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

69067, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Радіаторна, 26

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи 

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

Ідентифікаційний код НЗ

20526129

Ідентифікаційний код 

відокремл. підрозділу НЗ



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):

ДАК від 03.07.2015,  протокол №117, наказ МОН від 03.07.2015, №1683-л

ДАК від 24.06.2010 р., протокол № 84, наказ МОН від 14.07.2010 № 1850-Л
ДАК від 25.05.2012 р., протокол №96, наказ МОН від 01.06.2012р., № 2117-Л

ДАК від 24 грудня 2002 р., протокол № 42 наказ МОН від 10.01.2003р..№13;
ДАК від 22 червня 2006 р., протокол № 6, наказ МОН від 29.06.2006 р. №2043-Л;

Акредитаційна комісія від 27вересня 2013 р. протокол №106 (наказ МОН України від 03.10.2013 р. №2648-л

ДАК  від 26 червня 2007 р. протокол №67, наказ МОН  09.07.2007 №1843-л;
ДАК від 02.07.2009, протокол №79 наказ МОН від 16.07.2009 № 2375-л



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

         

      

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

          

          



ДАК від 24.06.2010 р., протокол № 84, наказ МОН від 14.07.2010 № 1850-Л
ДАК від 25.05.2012 р., протокол №96, наказ МОН від 01.06.2012р., № 2117-Л



Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної 

освіти

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

перший 

(початковий) 

рівень
перший 

(початковий) 

рівень
перший 

(початковий) 

рівень

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної 

освіти

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов



ДАК від 24.06.2010 р., протокол № 84, наказ МОН від 14.07.2010 № 1850-Л
ДАК від 25.05.2012 р., протокол №96, наказ МОН від 01.06.2012р., № 2117-Л


