
Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
У країни ві,д, А  2021 р. № ТАА ̂

Про видачу ліцензії иа провадження освітньої діяльності 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕГІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
на рівні вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7003

дата 31.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1623/0/9.5-21

дата 31.08.2021

Найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ «МЕГІНВЕСТ 
ПОЛІТЕХНІКА»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43663468

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

310 осіб (на рік)
&

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток Л,
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від Ж 05 2021 р. №

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»
на рівні вищої освіт и

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльност і на рівні вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
СДЕБО № 7002

дата 31.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1622/0/9.5-21

дата 31.08.2021

Найменування юридичної особи
<

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНІЧІІИЙ 
УІІІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ 
ІЮЛГГЕХІ11К А »

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43663468

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіт и, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

240 осіб (на рік)

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від /4 ° Cj 2021 р. № '4 / - ^

Про розширення провадження освітньої діяльності 
Державній установі

«Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 
у сфері післядипломної освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
Розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти шляхом 
збільшення ліцензованого обсяг) з підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 
педагої ічних працівників закладів освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 
на\ кн галузі знань 0 1 Освіта/Педагогіка____________________________________

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕВО 3410

дата 31.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1635/0/9.5-21

дата 03.09.2021

Н а й м е н у ва н н я юр ид и ч н ої 
особи

Державна установа «Науково-методичний центр 
вищої та фахової передвищої освіти»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

38282994

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою) заяві

підвищення кваліфікації за спеціальністю 011 
Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 
Освіта/1 Іедагої іка

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

80 осіб (з урахуванням строків навчання)

Ліцензований обсяг, що 
зазначений юридичною 
особою у заяві

250 осіб (з урахуванням строків навчання)

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від « /У  » С9 2021 № ^

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1 . Кам’янське вище професійне училище

0 Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Вище 
професійне училище № 55 м. Дніпро»

3. Професійно-технічне училище № 79

4.
<

Професійно-технічне училище № 6

5. Криворізький професійний ліцей



Додаток 47
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 9 2021 р. № / 7 -А ^ _____

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № зави юридичної особи 556 Дата 25.08.2021
Вх. № заяви юридичної особи 6076/0/9-21 Дата 02.09.2021
Найменування юридичної особи Кам’янське вище професійне 

училище
Ідентифікаційний код юридичної особи 02541496

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професією:
№
з/п

Код і
найменування

професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова 
ний обсяг, 

осіб (за 
ліцензією)

Встановити
Код і

найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова 
ний обсяг, 

осіб
1 8333 Машиніст 

крана
(кранівник)
7215
Стропальник

Первинна
професійна
підготовка,
перепідготовка,
підвищення
кваліфікації,
професійно-
технічне
навчання

60 8333 Машиніст 
крана
(кранівник)
7215
Стропальник

Первинна
професійна
підготовка

60

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 2021 р. №

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № зави юридичної особи 553 Дата 25.08.2021
Вх. № заяви юридичної особи 6077/0/9-21 Дата 02.09.2021
Найменування юридичної особи Кам’янське вище професійне 

училище
Ідентифікаційний код юридичної особи 02541496

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професією:
№
з/п

Код і
найменування

професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова 
ний обсяг, 

осіб (за 
ліцензією)

Встановити
Код і

найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова 
ний обсяг, 

осіб
1 4112 Оператор 

комп’ютерного 
набору
4115 Секретар
керівника
(організації,
підприємства,
установи)

Первинна
професійна
підготовка,
перепідготовка,
підвищення
кваліфікації,
професійно-
технічне
навчання

60

4112 Оператор 
комп’ютерного 
набору
4115 Секретар
керівника
(організації,
підприємства,
установи)

Первинна
професійна
підготовка

60

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток У. З
до наказу Міністерства освіти і науки України 
від /У . 2021 р. №

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви ліцензіата 222/01-16 дата 18.08.2021

Вх. № заяви ліцензіата 6049/0/9-21 дата 01.09.2021

Найменування ліцензіата Державний заклад професійної 
(професійно-технічної) освіти «Вище 
професійне училище № 55 м. Дніпро»

Ідентифікаційний код ліцензіата 02549598

Зменшення ліцензованого обсягу за професіями, видами підготовки:

Код
професії

<

Найменування професії Вид професійної 
підготовки

Ліцензований
обсяг

Існуюч
ий

Встанов
ити

41 12 
4115

Оператор
комп'ютерного набору 

Секретар керівника 
(організації, 

підприємства, 
установи)

Первинна професійна 
підготовка, 

професійно-технічне 
навчання, підвищення 

кваліфікації

зо 0

6*

4112 Оператор
комп'ютерного набору

Професійно-технічне 
навчання, підвищення 

кваліфікації
зо 0

41 15

Секретар керівника 
(організації, 

підприємства, 
установи)

Професійно-технічне
навчання 15 0

4222
4212

Адміністратор 
Касир (в банку)

Первинна професійна 
підготовка, 

професійно-технічне 
навчання

45 0



Код
профе

сії
Найменування

професії
Вид

професійної
підготовки

Ліцен
зован
ч ий
обсяг

Встановити
Вид
професійної
підготовки

Ліцен
зован
ий
обсяг

4222
4115

Адміністратор 
Секретар керівника 

(організації, 
підприємства, 

установи)

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання

45 Первинна
професійна
підготовка 45

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток ^  У
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від УУ ^  2021 р. №-у '7

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
351

Дата 10.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
5940/0/9-21

Дата 19.08.2021

Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 79

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541869

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припинення провадження частини освітньої діяльності (за певними професіями):

В і д о м о с т і  в і д п о в і д н о  д о  і с н у ю ч о ї  л і ц е н з і ї В с т а н о в и т и

К о д  

п р о ф  

е с і ї  

з а  Д К

Н а й м е н у в а н н я

п р о ф е с і ї

В и д

п р о ф е с і й н о ї

п і д г о т о в к и

Л і ц е н з о в

а н и й

о б с я г

К о д

п р о ф е

с і ї

з а  Д К

Н а й м е н у в а н н я

п р о ф е с і ї

В и д

п р о ф е с і й н о ї

п і д г о т о в к и

Л і ц е н з

о в а н и й

о б с я г

8322 Водій
автотранспортних 
засобів категорія 
В. С

первинна
професійна
підготовка;
професійно-
технічне
навчання

зо

8322 Водій
автотранспортних 
засобів категорія 
С

професійно-
технічне
навчання ЗО

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток //. 5
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 2021 р. № /У ____

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № зави юридичної особи 386 Дата 19.08.2021
Вх. № заяви юридичної особи 6139/0/9-21 Дата 07.09.2021
Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 6
Ідентифікаційний код юридичної особи 02541378

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професіями:
№
з/п

Код і
найменування

професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити
Код і

найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

1

7133 Штукатур

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

підвищення
кваліфікації

ЗО 7133 Штукатур
Первинна

професійна
підготовка

ЗО

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації



Додаток #  £
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від Ух &9 2021 р. № ^

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № зави юридичної особи 73/01-11 Дата 20.08.2021
Вх. № заяви юридичної особи 6140/0/9-21 Дата 07.09.2021
Найменування юридичної особи Криворізький професійний ліцей
Ідентифікаційний код юридичної особи 04528531

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професіями:
№
з/п

Код і
найменування

п р о ф е с ії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити
Код і

найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцен
зован

ий
обсяг 
, осіб

1

4212 Касир (в 
банку)
4212 К онтролер 
ощ адного банку

П ервинна
професійна
підготовка,

перепідготовка
робітників,

професійно-
технічне
навчання

60
4212 Касир (в 
банку)
4212 Контролер 
ощ адного банку

П ервинна
проф есійна
підготовка

60

2 8211
Верстатник
ш ирокого
профілю

8211 О ператор 
верстатів з 
програмним 
керуванням

П ервинна
професійна
підготовка,

перепідготовка
робітників,

професійно-
технічне
навчання

60
8211 Верстатник
ш ирокого
профілю

8211 Оператор 
верстатів з 
програмним 
керуванням

П ервинна
проф есійна
підготовка

60

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки 
У країни -від ^ .2021 р. №

Піде гави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
Одеській міжнародній академії 

у сфері IIіслядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 13 Закону України «11ро ліцензування видів 

господарської діяльності» (даті - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
6 ДЕ БО № 6459

дата 26.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1633/0/9.5-21

дата 03.09.2021

Найменування юридичної особи Одеська міжнародна академія
Ідентифікаційний код юридичної особи 42400178
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Післядипломна освіта шляхом 
започаткування освітньої діяльності з 
підвищення кваліфікації зі спеціальності 
211 Ветеринарна медицина з 
можливістю підготовки іноземців та 
осіб без громадянства

Ліцензований обсяг за' заявою 
юридичної особи

100 осіб (на строк навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері П І С Л Я Д И І І  І О М Н О Ї  освіти для осіб і  

В И Щ О Ю  освітою
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 
3 статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами справи згідно договорів найму будівель та споруд 
Пахлеванзаде Альборз громадянин Ірану (03.04.1993 року народження, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків - 34061-11195). що 
зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, буд. 28, кв. 11 (порушення вимог 
статті 31 Закону України «Про вищу освіту»);

- у документі 2 електронної справи навчальні площі (адреса: м. Одеська обл.. 
Нова долина. ГО «Поляна» садівниче товариство», 40, корпус 7) становлять (за
паспортом) 462,8 кв. м., що не відповідає площі, зазначеній у договорі найму від 
12.08.2021 р. № 1472 - 982,4 кв. м. (462,8 + 519,6) (порушення вимог підпункту 1 
пункту 47 Ліцензійних умов);

- навчальні площі (адреса: м. Одеська обл.. Нова долина, вул. Лінія, 14, буд.1, 
корпус 6) становлять (за паспортом) 499 кв. м., що не відповідає площі, зазначеній у 
договорі найму від 12.08.2021 р. № 1469 -  1010,8 кв. м. (порушення вимог 
підпункту 1 пункту 47 Ліцензійних умов);

- навчальні площі (адреса: м. Одеська обл., Нова долина, вул. Лінія, 14, буд. 2-а, 
корпус 1-а) становлять (за паспортом) 453,40 кв. м., що не відповідає площі, 
зазначеній у договорі найму від 12.08.2021 р. № 1471 -  969,4 кв. м. (порушення 
вимог підпункту 1 пункту 47 Ліцензійних умов);

- договір від 20.04.2021р (без зазначення номеру) не відповідає вимогам 
Цивільного кодексу України (порушення вимог підпункту 1 пункту 47 Ліцензійних



умов);
- у відомостях про засоби провадження освітньої діяльності у сфері 

післядипломної освіти не в повному обсязі інформація щодо найменування 
обладнання (порушення вимог підпункту 2 пункту 44, підпункту 6 пункту 47 
Ліцензійних умов ) . ___ ______
___ '________________ Пропозиції щодо усунення недолік ів ____________

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закон)’ і Ліцензійних умов.

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 6
до наказу ч Міністерства освіти і науки 
України від « /Ж » Р5 2021 №

Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
яким відімовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльност і 

(розширенні провадження освітньої діяльності) 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1 .
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Курахівська теплова 
електрична станція»

7 Маріупольський професійний машинобудівний ліцей

3. Державний навчальний заклад «Центр легкої промисловості та 
Побутового обслуговування населення м. Житомира»

4. Державний навчальний заклад «Звенигородський центр підготовки та 
перепідготовки робітничих кадрів»



Додаток С f
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від /У£$2021 р. № /47-

' Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7011

дата 31.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1640/0/9.5-21

дата 03.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ДТЕК Курахівська теплова електрична 
станція»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43594541

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

724
Механіки та монтажники електричного та 
електронного устаткування

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання 
на першому (початковому) рівні -  5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) 
освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 
3 статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами електронної справи дисципліну «Екологічна безпека» 
викладатиме Петров І. Г., який має вищу освіту зі спеціальності «Електропривод і 
автоматизація промислових установок» (кваліфікація - інженер електрик), і не є 
фахівцем із зазначеної дисципліни (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов);

- договір оренди № 184-ТРГ від 30.04.2020 року (адреса: Донецька обл., 
Курахове, вул. Енергетиків, 34) без зазначення площ, що надані в оренду 
(порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджує право власності чи користування майном за адресою: Донецька 
обл., Курахове, проспект'Соборний, 14 (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 
Ліцензійних умов);

- відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 
діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти не відповідають 
вимогам таблиці 2 додатку 36 до Ліцензійних умов, зокрема у окремих 
педагогічних працівників відсутня інформація: про кваліфікаційну категорію, 
педагогічне звання (для викладачів), педагогічне звання, розряд або категорія (для 
майстрів виробничого навчання, інструкторів), інформація про досвід роботи за 
фахом (із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді); про місце основної 
роботи, найменування посади та стаж роботи осіб, що працюють за сумісництвом



(порушення вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);
- у таблиці 1 додатку 39 до Ліцензійних умов — забезпечення підручниками, 

навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою за 
професією відсутній показник - найменування навчального предмета (порушення 
вимог підпункту 8 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 3 додатку 39 до Ліцензійних умов - забезпечення навчальними 
матеріалами для навчання на виробництві відсутня інформація про автора 
(прізвище, ім’я та по батькові) навчальних матеріалів (порушення вимог підпункту 
8 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника
Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Курахівська теплова електрична 
станція» (порушення вимог підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов).___________

_________ __  Пропозиції щодо усунення недоліків________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________________

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток Є'
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від/ ^ 2021 р. №

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7030

дата 03.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1646/0/9.5-21

дата 07.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ДТЕК Курахівська теплова електрична 
станція»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43594541

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

"724“
Механіки та монтажники електричного та 
електронного устаткування

Ліцензований обсяг з'а заявою Підвищення кваліфікації 
на другому (базовому) рівні -  5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) 
освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 
З статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами електронної справи дисципліну «Екологічна безпека» 
викладатиме Петров І. Г., який має вищу освіту зі спеціальності «Електропривод і 
автоматизація промислових установок» (кваліфікація - інженер електрик), і не є 
фахівцем із зазначеної дисципліни (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов);

- навчальні предмети робочого навчального плану з підвищення кваліфікації 
кваліфікованих робітників не забезпечені викладачами, а саме предмети: «Будова 
устаткування і апаратури розподільних пристроїв», «Технічне обслуговування та 
капітальний ремонт розподільних пристроїв» (порушення вимог пункту 55 
Ліцензійних умов);

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з двох навчальних предметів, а 
саме з предметів: «Будова устаткування і апаратури розподільних пристроїв», 
«Технічне обслуговування та капітальний ремонт розподільних пристроїв» 
(порушення вимог підпункту 2 пункту 57 Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення з двох навчальних предметів, а саме з 
предметів: «Будова устаткування і апаратури розподільних пристроїв», «Технічне 
обслуговування та капітальний ремонт розподільних пристроїв» (порушення вимог 
пункту 58 Ліцензійних умов);

- договір оренди № 184-ТРГ від 30.04.2020 року (адреса: Донецька обл., 
Курахове, вул. Енергетиків, 34) без зазначення площ, що надані в оренду



(порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);
- відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства, 

що підтверджує право власності чи користування-майном за адресою: Донецька 
обл., Курахове, проспект Соборний, 14 (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 
Ліцензійних умов);

- відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 
діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти не відповідають 
вимогам таблиці 2 додатку 36 до Ліцензійних умов, зокрема у окремих 
педагогічних працівників відсутня інформація: про кваліфікаційну категорію, 
педагогічне звання (для викладачів), педагогічне звання, розряд або категорія (для 
майстрів виробничого навчання, інструкторів), інформація про досвід роботи за 
фахом (із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді); про місце основної 
роботи, найменування посади та стаж роботи осіб, що працюють за сумісництвом; 
про тривалість проходження підвищення кваліфікації викладача, майстра 
(інструктора) (кількість годин і навчальних кредитів) (порушення вимог підпункту 
5 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 39 до Ліцензійних умов -  забезпечення підручниками, 
навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою за 
професією відсутній показник - найменування навчального предмета (порушення 
вимог підпункту 8 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 3 додатку 39 до Ліцензійних умов - забезпечення навчальними 
матеріалами для навчання на виробництві відсутня інформація про автора 
(прізвище, ім’я та по батькові) навчальних матеріалів (порушення вимог підпункту 
8 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Курахівська теплова електрична
станція» (порушення вимог підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов).___________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків_________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________________

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



/7  &
Додаток &>
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від /ТУ 2021 р. №

4 Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7012

дата 31.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1641/0/9.5-21

дата 03.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ДТЕК Курахівська теплова електрична 
станція»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43594541

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

724
Механіки та монтажники електричного та 
електронного устаткування

Ліцензований обсяг за заявою Перепідготовка
на першому (початковому) рівні -  5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) 
освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 
3 статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами електронної справи дисципліну «Екологічна безпека» 
викладатиме Петров І. Г., який має вищу освіту зі спеціальності «Електропривод і 
автоматизація промислових установок» (кваліфікація - інженер електрик), і не є 
фахівцем із зазначеної дисципліни (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов);

- договір оренди № 184-ТРЕ від 30.04.2020 року (адреса: Донецька обл., 
Курахове, вул. Енергетиків, 34) без зазначення площ, що надані в оренду 
(порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджує право власності чи користування майном за адресою: Донецька 
обл., Курахове, проспект 'Соборний, 14 (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 
Ліцензійних умов);

- відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 
діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти не відповідають 
вимогам таблиці 2 додатку 36 до Ліцензійних умов, зокрема у окремих 
педагогічних працівників відсутня інформація: про кваліфікаційну категорію, 
педагогічне звання (для викладачів), педагогічне звання, розряд або категорія (для 
майстрів виробничого навчання, інструкторів), інформація про досвід роботи за 
фахом (із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді); про місце основної 
роботи, найменування посади та стаж роботи осіб, що працюють за сумісництвом;



про тривалість проходження підвищення кваліфікації викладача, майстра 
(інструктора) (кількість годин і навчальних кредитів) (порушення вимог підпункту 
5 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 39 до Ліцензійних умов -  забезпечення підручниками, 
навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою за 
професією відсутній показник - найменування навчального предмета (порушення 
вимог підпункту 8 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 3 додатку 39 до Ліцензійних умов - забезпечення навчальними 
матеріалами для навчання на виробництві відсутня інформація про автора 
(прізвище, ім’я та по батькові) навчальних матеріалів (порушення вимог підпункту 
8 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Курахівська теплова електрична
станція» (порушення вимог підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов).___________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________________

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток ^ У
до наказу Міністерства освіти і науки 
України відуУ^У 2021 р. № ^

ч

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліпензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Н их . №  іаяви юридичної особи 
( ДІ І.О 6996

дата ЗО.08.2021

В\. ІМ иіяви юридичної особи дата 31.08.2021
161 8 0 9;5-21

1 Іаймсії) в а п п я  юридичної особи Маріупольський професійний
машинобудівний ліцей

Ідентифікаційний код юридичної особи 02542739
Вид освіт ньої діяльності, рівень вищої Первинна професійна підготовка за професією
освіти, код та найменування 7433 Кравець
спеціальності, зазначені юридичною Другий (базовий) рівень
особою \ заяві

. . .  . _ _  _ .

Ліцензований обсяг за заявою 60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження

освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Всіапов.істпія невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

дінді.іюс 11 закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
і рупія 20 1 5 р .У' 1 І 87 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13
Законе ). а саме:

- невідповідність кваліфікації викладача навчальному предмету, що ним 
викладається, а саме, навчальний предмет «Охорона праці» викладає фахівець 
(Воіїтовська І. В.), яка має вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства», без 
відповідного підвищення кваліфікації (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних 
умов);

- відсу тня інформація про отриману спеціальність згідно з документом про вищу 
освіту педагогічного працівника закладу Циганчук Л. О., що є порушецням вимог 
пункту ЗО Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників, згідно з 
переліком основних засобів, який передбачений Державним стандартом професійно- 
і с \ 11 і ч і іої ос в і і п ДСІІІО 7433. С. 14.10-2016 (порушенням вимог підпункту 2 пункту 
56 Ліцей ййних умов);

-відсутні копії документів, які підтверджують забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
ма.юмобільних груп населення (порушення вимог підпункту 10 пункту 59 

| Ліцензійних умов).
Пропозиції щодо усунення недоліків;__________________

1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності на рівні
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.____________________________________________________

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.___

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



ґ  5ГДодаток
до наказу Міністерстра освіти і науки 
України від/А'^.2021 р. № ^7/-

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6998 _________

дата 30.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1620/0/9.5-21

дата 31.08.2021

Найменування юридичної особи Маріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної особи 02542739
Професійно-технічне навчання за професією
7433 Кравець
Другий (базовий) рівень

Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою 60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів оСвіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- невідповідність кваліфікації викладача навчальному предмету, що ним 
викладається, а саме, навчальний предмет «Охорона праці» викладає фахівець 
(Войтовська І. В.), яка має вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства», без 
відповідного підвищення кваліфікації (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних 
умов);

- відсу тня інформація про отриману спеціальність згідно з документом про вищу 
освіту педагогічного працівника закладу Циганчук Л. О., що є порушенням вимог 
пункту ЗО Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників згідно з 
переліком основних засобів, який передбачений Державним стандартом професійно- 
технічної освіти ДСПТО 7433.С. 14.10-2016 (порушенням вимог підпункту 2 пункту 
56 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, які підтверджують забезпечення безперешкодного
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення (порушення вимог підпункту 10 пункту 59 
Ліцензійних умов).______________________________________________________

___ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.____________________________________________________

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.____________________________________________________

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток_Ь &
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від /50е! 2021 р. № ^

ч

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

; відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6997
В\. № заяви юридичної особи

619/0/9 .5-21

дата 30.08.2021

дата 31.08.2021

Найменування юридичної особи Маріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної особи 02542739
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підвищення кваліфікація за професією 7433 
Кравець
Другий (базовий) рівень

Ліцензований обсяг за заявою 60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13
Закону), а саме:

- невідповідність кваліфікації викладача навчальному предмету, що ним 
викладається, а саме, навчальний предмет «Охорона праці» викладає фахівець 
(Войтовська І. В.), яка має вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства», без 
відповідного підвищення кваліфікації (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних 
умов);

- відсутня інформація про отриману спеціальність згідно з документом про вищу 
освіту педагогічного працівника закладу Циганчук Л. О., що є порушенням вимог 
пункту ЗО Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників, згідно з 
переліком основних засобів, який передбачений Державним стандартом професійно- 
технічної освіти ДСПТО 7433.С. 14.10-2016 (порушенням вимог підпункту 2 пункту 
56 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, які підтверджують забезпечення безперешкодного
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення (порушення вимог підпункту 10 пункту 59 
Ліцензійних умов).______________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.____________________________________________________

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов,____________________________________________________

Директор депар таменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 6- ^
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 2021 р. №

ГІідстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6999______________

дата 30.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1621/0/9.5-21

дата 31.08.2021

Найменування юридичної особи Маріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної особи 02542739
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Перепідготовка робітників за професією 7433 
Кравець
Другий (базовий) рівень

Ліцензований обсяг за заявою 60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- невідповідність кваліфікації викладача навчальному предмету, що ним 
викладається, а саме, навчальний предмет «Охорона праці» викладає фахівець 
(Войтовська І. В.), яка має вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства», без 
відповідного підвищення кваліфікації з предмету «Охорони праці» (порушення вимог 
пункту 55 Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про отриману спеціальність згідно з документом про вищу 
освіту педагогічного працівника закладу Циганчук Л. О., що є порушенням вимог 
пункту ЗО Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників, згідно з 
переліком основних засобів, який передбачений Державним стандартом професійно- 
технічної освіти ДСПТО 7433.С. 14.10-2016 (порушенням вимог підпункту 2 пункту 
56 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, які підтверджують забезпечення безперешкодного
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення (порушення вимог підпункту 10 пункту 59 
Ліцензійних умов).______________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності на рівні

професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.____________________________________________________

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.____________________________________________________

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток С $
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від ./£‘‘#2021 р. №

ч

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6766

дата 30.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1634/0/9.5-21

дата 03.09.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Центр легкої 
промисловості та Побутового обслуговування 
населення м. Житомира»

Ідентифікаційний код юридичної особи 03566009
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Первинна професійна підготовка за професією 
5141 Манікюрник 
Другий (базовий) рівень

Ліцензований обсяг за заявою 90 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників, згідно з 
переліком основних засобів, який передбачений Державним стандартом професійно- 
технічної освіти СП (ПТ)О 5141.00.93.02-2018, що є порушенням вимог підпункту 2 
пункту 56 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному всб-сайті всієї 
інформації та документів (або коментарів до них), передбачених додатком 40 до 
Ліцензійних умов, що є порушенням вимог підпункту 11 пункту 59 Ліцензійних 
умов;

- відсутня інформація у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії 
прямого чи опосередковано контролю резидентами іноземних держав, що є 
порушенням вимог підпункту 13 пункту 59 Ліцензійних умов;

_____________________Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності на рівні

професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.____________________________________________________

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.____________________________________________________

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 6' У
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від ^.09. 2021 р. № /У *' ^

ч.

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6809

дата 30.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1636/0/9.5-21

дата 03.09.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Звенигородський центр підготовки та 
перепідготовки робітничих кадрів»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00452713

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

<

Розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні професійної 
(професійно-технічної) освіти на другому 
(базовому) рівні з первинної професійної 
підготовки за професією 4241 
Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування

Ліцензований обсяг за заявою первинна пропесійна підготовка -  30 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-
технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. 
№ 365) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- у таблиці 1 додатку 37 - Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовується під час освітнього процесу, зазначено, що площа 
навчального корпусу (вул. О. Кошиця, 38, м. Звенигородка) становить 
696 кв. м., проте зазначена інформація відсутня у паспортних даних 
документа № 2 електронної ліцензійної справи (порушення підпункту 3 
пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку - 37 Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовується під час освітнього процесу, зазначено, що площа 
спортивної зали (вул. О. Кошиця, 38, м. Звенигородка) становить 
148,6 кв. м., що не відповідає інформації у паспортних даних документа 
№ 2 електронної ліцензійної справи - 147 кв. м., (порушення підпунктів 3,6 
пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку - 37 Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовується під час освітнього процесу, зазначено, що площа 
гуртожитку (вул. О. Кошиця, 38/1, м. Звенигородка) становить 
633,3 кв. м., що не відповідає інформації у паспортних даних документа 
№ 2 електронної ліцензійної справи -  836 кв. м., (порушення підпунктів 3,6 
пункту 59 Ліцензійних умов);



- у таблиці 1 додатку - 37 Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовується під час освітнього процесу, зазначено, що площа 
бібліотеки (вул. О. Кошиця, 38/1, м. Звенигородка) становить 
81 кв. м., що не відповідає інформації у паспортних даних документа № 2 
електронної ліцензійної справи -  40 кв. м., (порушення підпунктів 3,6 
пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутність фахової освіти у викладача Шевченко Л. А. для викладання 
дисципліни «Дотримання та виконання вимог охорони праці, промислова 
та пожежна безпека, виробнича санітарія, вміння виконувати обов'язки при 
ліквідації аварій та надання першої долікарської допомоги (ЗПК5, ЗПК6)» 
(вища освіта зі спеціальності «Технологія молока та молочних продуктів»), 
інформація по наявність відповідного навчання або підвищення кваліфікації 
із вказаної дисципліни відсутня) (порушення вимог Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки 
життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що 
належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, 
затвердженого наказом Міністерства освіта і науки України від 18.04.2006 
№ 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за 

№ 806/12680, та пункту 55 Ліцензійних умов);
- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 

забезпечив подання повної і актуальної інформації про підвищення 
кваліфікації, зокрема у Власенка О. М., Рубана С. С., Мельниченко І. О., 
Шевченко Л. А., Власенка А. Т. (не зазначено найменування закладу в якому 
відбувалось підвищення кваліфікації, вид документа, тема, тривалість 
навчання) (порушення підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);

Звертаємо увагу, що у робочому навчальному плані та у пояснювальній 
записці до нього зазначено різні строки навчання (документ № 3 електронної
ліцензійної справи).________________________________________________

___________Пропозиції щодо усунення недоліків:________________________
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та 
Ліцензійних умов.___________________________________________________

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 7
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від « К7 » 2021 № 7 ^

Перелік ліцензіатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
на рівні вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса 
Національної академії наук України

і Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

о3. Приватний заклад вищої освіти "Харківський інститут медицини та 
біомедичних наук"

4.
Вінницький національний аграрний університет для Відокремленого 
структурного підрозділу "Ладижинський фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету"

5.
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут для 
Хмельницького кооперативного фахового коледжу Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту

6. Київський авіаційний фаховий коледж

7. Заклад фахової нередвищої освіти "Київський міський медичний фаховий 
коледж

8. 1 Іриватний фаховий навчальний заклад "Медичний коледж"

9. Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу

10. Заклад фахової передвищої освіти "Київський фаховий медичний коледж ім. 
П. І. Гаврося"

11. Дніпровський технолого-економічний фаховий коледж

12. 1 Іолтавський державний аграрний університет



Додаток # _ /
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від °9 20 р. № /У''-*»-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
на рівні вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
7065 10.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
6202/0/9-21 13.09.2021
Найменування юридичної особи Інститут політичних і

41 етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. 
Кураса Національної академії наук 
України

Ідентифікаційний код юридичної особи 16394076

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 10

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток Д ^
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від ДУ7 20 оіі р. № / / / '

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
на рівні вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
7064 10.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
6201/0/9-21 13.09.2021
Найменування юридичної особи Хмельницький університет управління

та права імені Леоніда Юзькова
Ідентифікаційний код юридичної особи 14163438

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 20 (на рік), 
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до 

професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами 
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із 

збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)
Доктор 

філософії 3 
права 

(Освітньо- 
наукова)

081 Право третій (освітньо- 
науковий/освітньо- 

творчий) рівень

20

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток У-З
до наказу Міністерства освіти і
науки. України
від /Є  0 9 . 2021 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
на рівні вищої освіти

1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 1 частини сьомої статті 
24 Закону України "Про вищу освіту", даних в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензію на провадження освітньої діяльності на рівні вищої 
освіти Приватному вищому навчальному закладу "Київський медичний 
університет" (ідентифікаційний код юридичної особи -  16478809), а саме 
Харківському інституту медицини та біомедичних наук Приватного вищого 
навчального закладу "Київський медичний університет" (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  41474254) у 
зв’язку з його виділом у Приватний заклад вищої освіти "Харківський інститут 
медицини та біомедичних наук" (ідентифікаційний код юридичної особи -  
44280089), а саме: __________ ____________ _______________________________
№
з/п

Шифр галузі 
знань

Назва галузі 
знань

Код
спеціальності

Назва спеціальності Ліцензований 
обсяг, осіб (на 
рік)
встановити

Приватний заклад вищої освіти "Харківський інститут медицини та
біомедичних наук" (ідентифікаційний код юридичної особи - 44280089)

другий (магістерський) рівень

1 22 Охорона 222 Медицина * о о

здоров'я

(підстава: заява Приватного вищого навчального закладу "Київський 
медичний університет" ЄДЕБО № 5124 від 06.09.2021 (№ 19-13/1954 від 
03.09.2021) (вх. МОН від 10.09.2021 №6193/0/9-21).

2. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 2 частини сьомої статті 
24 Закону України "Про вищу освіту", даних в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої 
освіти, ліцензіатам:

2.1. Вінницькому національному аграрному університету 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00497236), для відокремлених 
структурних підрозділів у зв'язку з реорганізацією Відокремленого 
структурного підрозділу "Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького
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національного аграрного університету" (ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи -  00727725) шляхом приєднання до 
Відокремленого структурного підрозділу "Ладижинський фаховий коледж 
Вінницького національного аграрного університету" (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  00727713), а саме:
№
з/п

Шифр галузі 
знань

Назва галузі 
знань

Код
спеціальності

Назва спеціальності Ліцензований 
обсяг, осіб (на 
рік)
встановити

Відокремлений структурний підрозділ "Ладижинський фаховий коледж 
Вінницького національного аграрного університету" 

(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної
особи-00727713)

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

1
19

Архітектура
та

будівництво
193

Ееодезія та 
землеустрій 55

2
20

Аграрні науки 
та

продовольство
201 Агрономія 75

3
20

Аграрні науки 
та

продовольство
206 Садово-паркове

господарство 50

(підстава: заява Вінницького національного аграрного університету № 
01.1-32-12480 від 01.09.2021 ЄДЕБО № 7017; 7018; 7019 від 02.09.2021 (вх. 
МОН від 07.09.2021 № 6120/0/1-21).

2.2. Хмельницькому кооперативному торговельно-екойомічному 
інституту (ідентифікаційний код юридичної особи -  35805541) для
відокремленого структурного підрозділу, а саме:

найменування Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  35994722) 
замінити на Хмельницький кооперативний фаховий коледж Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту

(підстава: заява Хмельницького кооперативного торговельно-
економічного інституту ЄДЕБО № 7032 від 06.09.2021 (вх. МОН від 07.09.2021 
№ 6121/0/9-21).

3. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 3 частини сьомої статті 
24 Закону України "Про вищу освіту", даних в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
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переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої 
освіти, ліцензіатам:

■. 3.1. Київському авіаційному фаховому коледжу (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  16462820), а саме:

найменування Державний вищий навчальний заклад "Київський 
авіаційний технікум" замінити на Київський авіаційний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7034 від 07.09.2021 (вх. МОН 
від 07.09.2021 №6135/0/9-21).

3.2. Закладу фахової передвищої освіти "Київський міський медичний 
фаховий коледж" (ідентифікаційний код юридичної особи -  05416136), а саме:

найменування Вищий навчальний заклад Київський міський медичний 
коледж замінити на Заклад фахової передвищої освіти "Київський міський 
медичний фаховий коледж"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7040 від 08.09.2021 (вх. МОЕ1 
від 10.09.2021 № 6200/0/9-21).

3.3. ЕІриватному фаховому навчальному закладу "Медичний коледж" 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  32386979), а саме:

найменування Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж" 
замінити на Приватний фаховий навчальний заклад "Медичний коледж"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7021 від 03.09.2021 (вх. МОН 
від 07.09.2021 № 61 18/0/9-21).

3.4. Івано-Франківському фаховому коледжу технологій та бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  01566100), а саме:

найменування Івано-Франківський державний коледж технологій та 
бізнесу замінити на Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу 
(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7037 від 07.09.2021 (вх. МОН від 
07.09.2021 № 6138/0/9-21).

3.5. Закладу фахової передвищої освіти "Київський фаховий медичний 
коледж ім. П. І. Еаврося" (ідентифікаційний код юридичної особи -  02010764), 
а саме:

найменування Вищий навчальний заклад "Київський медичний коледж 
ім. П. 1. Еаврося" замінити на Заклад фахової передвищої освіти "Київський 
фаховий медичний коледж ім. ГІ. І. Еаврося"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7036 від 07.09.2021 (вх. МОН 
від 07.09.2021 №6137/0/9-21).

3.6. Дніпровському технолого-економічному фаховому коледжу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00193418), а саме:

найменування Державний навчальний заклад "Дніпровський технолого- 
економічний коледж" замінити на Дніпровський технолого-економічний 
фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7042 від 09.09.2021 (вх. МОН 
від 10.09.2021 №6196/0/9-21).

3.7. Полтавському державному аграрному університету 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00493014), а саме:
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найменування Полтавська державна аграрна академія замінити на 
Полтавський державний аграрний університет

, (підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7066 від 13.09.2021 (вх. МОН 
від 13.09.2021 № 6217/0/9-21).

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ

А»



Додаток S
до наказу Міністерства освіти і 
науки України

'/й.оз 2021 р. №від

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності 
на рівні фахової передвищої освіти

1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 2 частини п’ятої статті 18 
Закону України "Про фахову передвищу освіту", даних в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової 
передвищої освіти Національній металургійній академії України 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02070766) для відокремленого 
структурного підрозділу, а саме:

найменування Коледж Національної металургійної академії України 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  39213817) замінити на Фаховий коледж Національної металургійної 
академії У країни

(підстава: заява Національної металургійної академії України ЄДЕБО 
№ 7055 від 08.09.2021 (вх. МОН від 10.09.2021 № 6194/0/9-21).

2. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 3 частини п’ятої статті 18 
Закону України "Про фахову передвищу освіту", даних в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової 
передвищої освіти, ліцензіатам:

2.1. Одеському фаховому коледжу транспортних технологій
(ідентифікаційний код юридичної особи -  01 116420), а саме: *

найменування Одеський коледж транспортних технологій замінити на 
Одеський фаховий коледж транспортних технологій

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7020 від 02.09.2021 (вх. МОН 
від 07.09.2021 № 6119/0/9-21).

2.2. Київському авіаційному фаховому коледжу (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  16462820), а саме:

найменування Державний вищий навчальний заклад "Київський 
авіаційний технікум" замінити на Київський авіаційний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7035 від 07.09.2021 (вх. МОН 
від 07.09.2021 №6136/0/9-21).

2.3. Кропивницькому будівельному фаховому коледжу (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  01242900), а саме:

найменування Кропивницький будівельний коледж замінити на 
Кропивницький будівельний фаховий коледж
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(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7033 від 07.09.2021 (вх. МОРІ 
від 07.09.2021 № 6134/0/9-21).

> 2.4. Чернівецькому фаховому коледжу бізнесу та харчових технологій 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  01566376), а саме:

найменування Чернівецький державний комерційний технікум замінити 
на Чернівецький фаховий коледж бізнесу та харчових технологій

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7038 від 07.09.2021 (вх. МОН 
від 08.09.2021 №6141/0/9-21);

адресу місцезнаходження: 58023, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. 
Руська, будинок 194 замінити на адресу: Україна, 58009, Чернівецька обл., 
місто Чернівці, вул. Руська, будинок 194 "З".

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7039 від 07.09.2021 (вх. МОН 
від 08.09.2021 № 6142/0/9-21).

2.5. Закладу фахової передвигцої освіти "Київський міський медичний 
фаховий коледж" (ідентифікаційний код юридичної особи -  05416136), а саме:

найменування Вищий навчальний заклад Київський міський медичний 
коледж замінити на Заклад фахової передвищої освіти "Київський міський 
медичний фаховий коледж"

(підстава: з а я в а ,- з а к л а д у  освіти ЄДЕБО № 7041 від 08.09.2021 (вх. МОН 
від 10.09.2021 №6197/0/9-21).

2.6. Харківському фаховому коледжу будівництва, архітектури та дизайну 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  01275992), а саме:

найменування Державний вищий навчальний заклад "Харківський 
коледж будівництва, архітектури та дизайну" замінити на Харківський фаховий 
коледж будівництва, архітектури та дизайну

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7043 від 09.09.2021 (вх. МОН 
від 10.09.2021 № 6195/0/9-21).

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 9
до наказу чМіністерства освіти і науки 
України від « АГ » 03 2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким анульовано ліцензії на провадження освітньої діяльності

на рівні вищої освіти

№
з/и Найменування ліцензіатів

Вінницький національний аграрний університет для 
Відокремленого структурного підрозділу «Верхівський аграрний 
фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»

Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені 
Рауфа Аблязова» для Канівської філії Вищого навчального закладу 
«Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю)_____



Додаток 9, (__
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від /Д  2021 р. №

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензія гу
на рівні вищої осві і и

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закон) України 
«І Іро ліцензування видів господарської діяльності», 

пункт) 1 частини четвертої статті 24 Закон) України «Про вищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 
01.1-32-1247

Дата
01.09.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи 
СДЕБО: 7014; 7015; 7016

дата
02.09.2021

13\. № заяви юридичної особи 
6122/0/9-21

дата
07.09.2021

1 Іайменування юридичної особи Вінницький національний аграрний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00497236

1 Іайменування відокремленого 
с гр\ ктурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний підрозділ 
«Верхівський аграрний фаховий коледж 
Вінницького національного аграрного 
університету»

1 ; ієн'тифі ка ці й н и й код 
відокре м л е н о то стру кту р Н 0 то 
підрозділу юридичної особи

00727725

Анулювання ліцензій за спеціальностями
№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі 
знань

Код
спеціаль

ності

Найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

Денна
форма

Заочна
форма

Вечірн
я

форма
П і д г о т о в к а  м о л о д ш и х  с п е ц і а л і с т і в

1 .

Д

0801 1 еодезія та 
земле) стрій 5.08010102 Землевгюрядк) ван 

ня
40 15 0

0901
Сільське 
господарство і 
лісництво

5.09010103

Виробництво і 
переробка 
продукції 
рослинництва

50 25 0

"і

0901
Сільське 
господарство і 
лісництво

5.09010303

Зелене
будівництво і
садово-паркове
господарство

50 о 0



Додаток 9. Л
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
в‘Д 2021 р .  №

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 

пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 
350

Дата
02.09.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи дата
СДЕЬО: 6875: 6876: 6877; 6878 03.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи дата
6145/0/9-21 08.09.2021
Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти 

«Східноєвропейський університет імені Рауфа 
Аблязова»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

14204539

Найменування відокремленого Канівська філія Вищого навчального закладу
структурного підрозділу юридичної «Східноєвропейський університет економіки і
особи менеджменту» (у формі товариства з обмеженою

відповідальністю)
І д е н т и ф і к а ц і й н і ї  й к од 
відокремленого структурного 
підрозділ} юридичної особи

21370557

Анулювання ліцензій за спеціальностями
№ Шифр Назва галузі Код Найменування Ліцензований обсяг.
з/ 1 1 галузі знань спеціаль- спеціальності осіб

знань ності Денна Заучиа Вечірн
форма форма я

форма
Підготовка молодших спеціалістів

1.
07 Управління та 071 Облік і 40

адміністрування оподаткування
7

07 Управління та 
адміністрування. 073 Менеджмент 25

">
А  .

12 Інформаційні
технології

]
Комп'ютерні 
науки та 
інформаційні 20
технології

4.
24 Сфера

обслуговування 242 Туризм зо

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток у*?
до наказу Міністерства освіти і науки України 
від /У 09 2021 р. № /У - _____

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності Професійно- 
технічному училищу № 79 на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 16 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи дата
352 10.08.2021
Вх. № заяви юридичної особи дата
5941/0/9-21 19.08.2021
Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 79

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541869

Анулювання ліцензій за професіями:

№
3/п

Код
професії Найменування професії Вид професійної 

підготовки
Ліцензований

обсяг
1. 4112

4121

Оператор комп’ютерного 
набору
Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних

первинна
професійна
підготовка з о

2. 5122 Кухар первинна

.

5123
5123

Офіціант
Бармен

професійна
підготовка

ЗО

3. 5123 Бармен перепідготовка,
професійно-технічне

навчання,
підвищення
кваліфікації

з о

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ


