
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Р- № $  /  /  " </7

Про анулювання ліцензій

Відповідно до пункту першого частини 12 статті 16 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) та з урахуванням 
вимог пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
внесення змін до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)» 
щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших 
послуг під час дії карантину», враховуючи заяви Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Кам’янський центр підготовки і 
перепідготовки робітничих кадрів» від 10.11.2021 № 174, Білоцерківського 
механіко-енергетичного фахового коледжу від 24.11.2021 № 259, Криворізького 
професійного будівельного ліцею від ЗО. 11.2021 № 01-22/359

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати в установленому законодавством порядку за заявою
Державного професійно-технічного навчального закладу «Кам’янський центр 
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  01566488) ліцензії на провадження освітньої діяльності на 
рівні професійної (професійно-технічної) освіти за професією:

5141 Педикюрник, професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації з ліцензійним обсягом 30 осіб (наказ МОН 
від 11.06.2014 №2323-л).

2. Анулювати в установленому законодавством порядку за заявою
Білоцерківського механіко-енергетичного фахового коледжу (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  05536685) ліцензії на провадження освітньої діяльності 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти за професіями:



7212 Електрозварник ручного зварювання, 7213 Рихтувальник кузовів, 
Первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації з 
ліцензійним обсягом 90 осіб (наказ МОН від 28.05.2008 № 1824-Л)

8284 Складальник покришок, 8231 Фліперувач бортових кілець, 
8231 Стикувальник смуг, Первинна професійна підготовка, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації з ліцензійним обсягом 90 осіб, (наказ МОН
від 28.05.2008 № 1824-Л);

8231 Пресувальник-вулканізаторник, Первинна професійна підготовка, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації з ліцензійним обсягом 90 осіб, 8229 
Машиніст шприц-машини (наказ МОН від 28.05.2008 № 1824-Л);

4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи), 
4112 Оператор комп'ютерного набору, Первинна професійна підготовка, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації з ліцензійним обсягом 60 осіб 
(наказ МОН від 28.05.2008 № 1824-Л);

7212 Електрогазозварник, 7213 Рихтувальник кузовів, Первинна 
професійна підготовка з ліцензійним обсягом 60 осіб (наказ МОН
від 15.07.2014 № 2642л).

3. Анулювати в установленому законодавством порядку за заявою 
Криворізького професійного будівельного ліцею (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02541303) ліцензії на провадження освітньої діяльності на 
рівні професійної (професійно-технічної) освіти за професіями:

7124 Столяр будівельний первинна професійна підготовка, професійно- 
технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації з ліцензійним 
обсягом 60 осіб (наказ МОН від 15.07.2014 № 2642-л);

7124 Столяр будівельний, 7124 Тесляр, первинна професійна підготовка з 
ліцензійним обсягом 60 осіб (наказ МОН від 15.07.2014 № 2642-л);

7122 Муляр, первинна професійна підготовка, професійно-технічне 
навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації з ліцензійним обсягом 
10 осіб (наказ МОН від 15.07.2014 № 2642-л);

7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, 7241 
Електромонтажник силових мереж та електроустаткування, первинна 
професійна підготовка з ліцензійним обсягом 60 осіб (наказ МОН 
від 15.07.2014 № 2642-л);

7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж первинна 
професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка з 
ліцензійним обсягом 15 осіб (наказ МОН від 15.07.2014 № 2642-л);

7241 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування первинна 
професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка з 
ліцензійним обсягом 15 осіб (наказ МОН від 15.07.2014 № 2642-л);

7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, 7241 
Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв; первинна 
професійна підготовка з ліцензійним обсягом 60 осіб (наказ МОН 
від 15.07.2014 № 2642-л);



7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій первинна професійна 
підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації з ліцензійним обсягом ЗО осіб (наказ МОН від 15.07.2014 
№ 2642-л);

7122 Муляр, 7214 Монтажник по монтажу стальних та залізобетонних 
конструкцій 7212 Електрозварник ручного зварювання первинна професійна 
підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації з ліцензійним обсягом ЗО осіб (наказ МОН від 15.07.2014 
№ 2642-л).

4. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.) 
забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки 
України інформації про прийняте рішення.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Вітренка А.

Міністр


