
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Ж  &  2 0 / ^ о .  М' КИЇВ № /2 0 3

Про позапланову виїзну перевірку 
Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Учбово-тренажерний комплекс «АДМІРАЛ»

Відповідно до законів України від 05 квітня 2007 року № 877-V «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності», від 03 листопада 2016 року № 1728-V111 «Про тимчасові особливості 
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності, внесення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України», від 02 березня 2015 року № 222-VI11 «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», Положення про Міністерство 
освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 р. № 630, та на виконання Ухвали Краматорського міського 
суду Донецької області від 14 червня 2017 року «Про призначення позапланової 
комплексної перевірки» (справа № 234/5346/17),

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію для проведення позапланової виїзної перевірки (далі -  
Комісія) Товариства з обмеженою відповідальністю «Учбово-тренажерний 
комплекс «АДМІРАЛ» та відрядити до Одеської області у період з 25.09.2017 
по 06.10.2017 Комісію у складі:

Свіжевська Світлана Андріївна -  головний спеціаліст сектору контролю за 
виконанням ліцензійних вимог департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації 
та ліцензування Міністерства освіти і науки України (голова Комісії);

Кліменко Андрій Лукич -  головний спеціаліст відділу атестації наукових і 
науково-педагогічних кадрів департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та 
ліцензування Міністерства освіти і науки України;

Гармаш Людмила Миколаївна -  головний спеціаліст відділу змісту та 
організації навчального процесу департаменту професійної освіти Міністерства 
освіти і науки України.

2. Комісії в період з 25.09.2017 по 06.10.2017 перевірити дотримання вимог 
ліцензійних умов щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно- 
технічної освіти Товариством з обмеженою відповідальністю «Учбово- 
тренажерний комплекс «АДМІРАЛ» (ідентифікаційний код -  37913949),



перевіривши в її ході питання, зазначені в ухвалі Краматорського міського суду 
Донецької області від 14 червня 2017 року (справа № 234/5346/1 7),

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Учбово-тренажерний 
комплекс «АДМІРАЛ» (Габ О. Г.) створити необхідні умови для роботи комісії 
відповідно до статті 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» за місцями провадження освітньої 
діяльності:

Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Приморська, 
будинок 3 1 (місцезнаходження юридичної особи); 

м. Одеса, вул. Жуковського, 28; 
м. Одеса, вул. Жуковського, 26-28; 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 26; 
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15; 
м. Одеса, пров. Лермонтовський, 9;
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 15;
Одеська обл., м.Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вулиця Центральна б. 99 б; 
Одеська обл., м.Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вулиця Центральна б. 99 в.

4. Падати право голові Комісії (Свіжевська С. А.) за погодженням з 
керівниками закладів освіти, у разі необхідності, залучати до роботи Комісії 
кваліфікованих фахівців, кандидатури яких визначити у робочому порядку.

5. Керівникам закладів освіти здійснити відповідні заходи, пов’язані з 
участю своїх співробітників у роботі Комісії.

6. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Поливач Л. Л.) 
витрати, пов’язані з відрядженням Комісії Міністерства освіти і науки України 
(Свіжевська С. А., Кліменко А. Л., Гармаш Л. М.) до Одеської області у період з 
24.09.2017 по 07.10.2017, здійснити за рахунок Міністерства.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець


