
Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
яким видано ліцензії на провадження освітньої діяльності 

(розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
на початковому рівні (короткому циклі), першому (бакалаврському), 

другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях
вищої освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій ( ліцензіатів)

1. Приватна установа «Причорноморський науково-дослідний інститут; 
економіки та інновацій»

2. Сумський національний аграрний університет для
Охтирського коледжу Сумського національного аграрного університету

3. Білоцерківський національний аграрний університет

4.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова для 
Херсонської філії Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

5. Центрально-український національний технічний університет

6. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний . 
університет»

7. Державний університет «Житомирська політехніка» г

8. Сумський національний аграрний університет '



ауки

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії
у сфері вищої освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 051 Економіка у галузі знань 
05 Соціальні та поведінкові науки за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
63/01-19

дата 06.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2602/0/10.1-19

Дата 06.09.2019

Найменування юридичної особи Приватна установа «Причорноморський 
науково-дослідний інститут економіки та 
інновацій»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

40223184

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

підготовка фахівців за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти зі спеціальності 
051 Економіка у галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки

Ліцензований обсяг 16 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

__Вид розш ирення провадження ОСВЇІ ІІІ>ОЇ діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності ■ шляхом ціноча і кувапіоі освізмьої 
діяльності зі спеціальності 208 Агроїнженерія у галузі знань 20 Аграрні науки та 
продовольство за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти__________ __ _

Вих. № заяви юридичної особи 2853 ;дата 23Л8Л019 ....

Вх. № заяви юридичної особи ; : 
2610/0/10.1-19 у :

дата 06.09.2019

Найменування юридичної особи : Сумський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 04718013
Найменування відокремленого 
структу рного підрозділу юридичної ; , 
особи : :

Охтирський коледж Сумського 
національного аграрного університету

Ідентифікаційний код відокремленого’ 
структурного підрозділу юридичної 
особи

26378210

Вид освітньої діяльності..рівень вищої , 
осві ти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною1 
особою у заяві :

Підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 208 Агроінженерія за 
початковим рівнем ( к о р о а к и м  ц и к л о м )  

_ ВИЩОЇ  освіти
Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (з урахуванням строків навчання)



. ■' / х/ чД ' д: Додаток г з
: | , до наказу Мшістерсгва освіти і, пачки
: : ; ; . України ні і 1 о р. № /2<г'С*С

Про ро а ній репни гірова /ркешіи освіа ні.ої діяльності ліцемпіату
у сфері вищої осві ги

(відповідно до етап і 15 Закон)' України «Про ліцензування видів господарської д і я л ь н о с т і );) 

Ній рО'НМИреі-ШН Ііровяд'/Кення ОСВІ ІІІЬОЇ ДІНЛІ, носії  у сферірвищої освіти
ГОЗІШфСШІЯ лровадженіиі ОСВІТНЬОЇ; /Дядь
діяльності зі спеціальності 051 Ькфіііоіиіка 
науки за початковим ріпнем (коротким цик.

Них. .N5 заяви юридичної особи 2852

І Нх. :'с ЗііЯІШ Юридичної особи . : :
261 1 0/10.1-19 : 1 ' _
Найменування юридичної особи !

Ідею ічУкацііііїнії код юридичної особи 
І Іаичісіо впіпі-я відокремленого 
структурного підрозділу юридичної Г 

I особи '  ̂ ;
Ідентифікаційний код відокремленого . 
сгрч..дурного 11 ід розділ)1 юридичної : 
особи ' ’
ІІИД ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 'рівень вищої, 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною
( >С< 'О IV. V пі Я І -і .

| Ліцензований обсяг за ліцензією 
) 1 і цс н зо ва н и й обе яг. заз 11 а ч єн и й 
юридичною особою у заяві. .

і юс і і 'шляхом цпіочаткування освп л..о. 
у талчзі знань Л5 ( оідюльні ю ію гсд ю і >ь 
ІОЧІ І вищої освіти _ _

’ д і т Г І З 2)8.2019 ........ ..... ’....... ”  "

дата 06.09.201 л

( ’у Vi с ь к и й наці о 11 а: 11»11 и й аграрний 
університет

’ о-ї їТйо п  .. .......... ...................
( !\тирськіііі КО.ІКДЦК ( 'ОМСЬКОГО 
національного аграрного уіпверситетч

263782Ї0... " " ... .. '

' 1 Іідготовка здобувачів вито ї освп л за і 
спеціальністю 051 Нкоиоміка за 
початковим рівнем (корозким циклом/!

' ВИЩОЇ осьі'і и

і 30 осіб (з урахуванням строків навчання і |



Про розширення на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
___________  вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти шляхом 
започаткування за новою спеціальністю 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія за 
першим (бакалаврським) рівнем вищ ої освіти

Вих. № заяви ю ридичної 
особи 01-12/612

дата 06.09.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи 2614/0/10.1-19

дата 09.09.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Білоцерківський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00493712

Вид освітньої діяльності, 
рівень вищ ої освіти, 
найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів вищ ої освіти за 
спеціальністю 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка за першим 
(бакалаврським) рівнем вищ ої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, 
зазначений ю ридичною 
особою у заяві

120 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності лінензіату
у сфері вищої освіти

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

_______ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології галузі знань 
15 Автоматизація та приладобудування за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
62-01/4097

дата 04.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2620/0/10.1 -19

дата 09.09.2019

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова
02066753

Херсонська філія Національного 
університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова 
02067103 .......................

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи
Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи
Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка здобувані в вищої освіти за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
у галузі знань 15 Авіомаїизація і а 
приладобудування за спеціальністю 
151 Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг за заявою 200 осіб (з урахуванням строків навчання)



7 лущатоІі ^  £
| до,; накату УІіпістерст па осі:ітщ_ і наукі. 
і України в \;У/ 0 2  20 1 к п. .N2 '

І І р< 5 р ( »  і Ш  І і | і і.' і! і І іі і І р и в  ;і, |5і ч С І І и С І :  і Т Н І И / і  Д і . І .  і і - і і . і С  Г і  . І І Ц С П Т Ц . Т  V

V сфері ВИЩОЇ () С В І І II
(відповідно до статті 15 'Закону України «Про ліцензування видів господарськії діяльно:”

ііІІД рО ТІІІнрСІІІІЯ ПрО ВВД/КСП II Я (ієні 1 п ьої дій.111) II ОС І і V сфері вищої освіти 
Оотіїіпрсння .іроваджспкя осві тідь;с>ї( діяльнеє ті і Шляхом .аінпііі і к-тваїїіііі „с в і. .і..»,ї
діяльності ті спеціальності д275:23 раїїсіюртні технології їда а і-.. ч\і ■.•дід і,, о .в  
транспорті) у галуні тнан.ь 21- Транспорт Па другим (магіетсрським) рівнем вищої
О С В І Т И  , 1 - :

г
1ІІІХ. /й ДНІВ!: ІОрнДН'ІІІоїОСООіІ Д С
; 8-3 ,.2 1-І 8-! 095
В.х. йй таяви юридичної осоїди 
2593 0/10.1 -! 0 _ і
і Іаймспх ватині юри,тичпої осоїди

Ідей', пфіхадішіий код юридичної осоки 
В ид освітньої діяльності, рівень- вищої 
осві і и. код та найменування- 
спеціальності, татпачені юридичиоіо
(' Д 'О ) .і \ Г О; і ї . :
. і ще. і юслііііііі оооїт та лщеігппо' ' 
Ліцей нова ний обсяг, за тначений 
юридичною особою у таяві .

ласа .ІЗ.Ол.йДіл 

дата 05.09.2wl9

І (є нтра.т ь її оу к і >аїн е ь к 11 й иаціопа іьнні;
: Є л і і ІЧІ  І І і ІІ \ І і і І С р е м Т С і

0.2070950 '
Підготовка тдобувачів він тої освіт а та 
спеціальпістіо 275 Транспортні техіихт. атї 
(па автомобільному транспорті) та друі им 
( тпїстсрсьднм ) рівнем ВИІЦ.)Ї  ОСВІТ І!

30 осіб (т урахуванням строк.в навчайне )



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності ш ляхом започаткування за новою 
спеціальністю 223 М едсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я за другим 
(магістерським) рівнем вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
3234/01-11

дата 29.08.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
2572/0/10.1 -  19

дата 30.08.2019

Найменування ю ридичної особи Державний вищ ий навчальний заклад 
«Ужгородський національний університет»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070832

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

підготовка здобувачів вищ ої освіти за 
спеціальністю 223 М едсестринство за другим 
(магістерським) рівнем вищ ої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб з можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства (з 
урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

________ Вид провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ у сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ І
Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності і 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології галузі знань 
15 Автоматизація та приладобудування за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
62-01/4098

дата 04.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2619/0/10.1 -19

дата 09.09.2019

Найменування юридичної особи Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02066753

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Херсонська філія Національного 
університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

02067103

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка здобувані в вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у галузі знань 15 Автоматизація та 
приладобудування за спеціальністю 
151 Автоматизація та коміГютерно- 
інтегровані технології

180 осіб (з урахуванням строків навчання)
Ліцензований обсяг за ліцензією 
Ліцензований обсяг за заявою



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка 
галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за першим (бакалаврським) та 
другим (магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
44-01.00/787

дата 04.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2596/0/10.1-19

Дата 05.09.2019

Найменування юридичної особи Державний університет «Ж итомирська 
політехніка»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

05407870

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 172 Телекомунікації та 
радіотехніка за першим (бакалаврським), 
другим (магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

55 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти, 100 осіб (з урахуванням 
строків навчання) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

220 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
100 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти
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Про розширення на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки 
іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 073 М енеджмент галузі 
знань 07 Управління та адміністрування за перш им (бакалаврським), другим 
(магістерським) та за третім (освітньо-науковим) рівнями вищ ої освіти

Вих. № заяви юридичної 
особи 01-12/611

дата 06.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2615/0/10.1-19

дата 09.09.2019

Найменування юридичної 
особи

Білоцерківський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00493712

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та за 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

200 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
120 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти;
5 осіб (на рік) за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

800 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців 
та осіб без громадянства;
240 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти 3 
можливістю здійснювати підготовку іноземців 
та осіб без громадянства;
20 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 3 
можливістю здійснювати підготовку іноземців 
та осіб без громадянства.



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Збільшення ліцензованого обсягу зі спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти____________ _____________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
62-01/4099

дата 04.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2618/0/10.1 -19

дата 09.09.2019 ;
Найменування юридичної особи Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02066753

Херсонська філія Національного 
університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи
Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

02067103

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у галузі знань 14 Електрична інженерія за 
спеціальністю 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка

Ліцензований обсяг за ліцензією 180 (з урахуванням строків навчання)
Ліцензований обсяг за заявою 240 осіб (з урахуванням строків навчання)



Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
яким видано ліцензії на провадження освітньої діяльності 

(розширено провадження освітньої діяльності) 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Комунальний заклад «Межиріцький ліцей ім. І. С. Обдули» 
Межиріцької сільської ради»

2. Харківський професійний ліцей залізничного транспорту

3. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Межівське 
професійно-технічне училище»

4. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 22 СМТ. ВЕЛИКА 
ЛЕПЕТИХА

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Професійно-технічний 
навчальний заклад «Чорноморський»



Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 193 дата 07.08.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2579/0/10.1-19

дата 02.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Межиріцький 
ліцей ім. І. С. Обдули» М ежиріцької 
сільської ради»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26369576

Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорії А 1)

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Національним 
класифікаторо 

м професій 
ДК 003:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензований 
обсяг (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8331 Тракторист-
машиніст

сільськогосподарсь 
кого виробництва 

(категорії А 1)

Професійно-
технічне
навчання

25 осіб
Перший

(початковий)



Додаток о?‘ ^
до наказ 
від

Українисазу. М іністерства освіти і наукц Укрг
/ Л  о з  р2019р .№

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 310 дата 21.08.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2577/0/10.1-19

дата 02.09.2019

Найменування юридичної особи Харківський професійний ліцей 
залізничного транспорту

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547760

Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 8311 М аш иніст тепловоза
Професійно-технічне навчання за 
професією 8311 М аш иніст тепловоза

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Національним 
класифікаторо 

м професій 
ДК 003:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8311 М ашиніст
тепловоза

Первинна
професійна
підготовка

30 осіб
Другий

(базовий)

8311 М ашиніст
тепловоза

Професійно-
технічне
навчання

30 осіб
Перший

(початковий)



України
оС

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 311 дата 21.08.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2578/0/10.1-19

дата 02.09.2019

Найменування юридичної особи Харківський професійний ліцей 
залізничного транспорту

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547760

Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 8311 М ашиніст електровоза
Професійно-технічне навчання за 
професією 8311 М аш иніст електровоза

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Національним 
класифікаторо 

м професій 
ДК 003:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8311 М ашиніст
електровоза

Первинна
професійна
підготовка

30 осіб
Другий

(базовий)

8311 М ашиніст
електровоза

Професійно-
технічне
навчання

30 осіб
Перший

(початковий)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-16 дата 28.08.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи 
2569/0/10.1-19

дата 30.08.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «М ежівське 
професійно-технічне училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541831

Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 4113 Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення
Первинна професійна підготовка за 
професією 4121 Офісний службовець 
(бухгалтерія)

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Національним 
класифікаторо 

м професій 
ДК 003:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензований 
обсяг (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

4113 Оператор з обробки 
інформації та 
програмного 
забезпечення

Первинна
професійна
підготовка

50 осіб
Другий

(базовий)

4121 Офісний
службовець

(бухгалтерія)

Первинна
професійна
підготовка

50 осіб
Другий

(базовий)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 276 дата 04.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2621/0/10.1-19

дата 09.09.2019

Найменування юридичної особи ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
№ 22 СМТ. ВЕЛИКА ЛЕПЕТИХА

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02548311

Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

Підвищення кваліфікації за професією 
8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорія А2)

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Національним 
класифікаторо 

м професій 
ДК 003:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид ОСВІТНЬОЇ 
діяльності

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарсько

го виробництва 
(категорія А2)

Підвищення
кваліфікації 15 осіб Другий

(базовий)



Додаток Є 
до наказу Міністі
України відгл  С/кУ

юства освіти і науки 
2019 р .№  9 3 *  '̂

■ ■ • • • • • _Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Започаткування підготовки фахівців за професією 7212 Електрогазозварник 
судновий (перепідготовка, підвищення кваліфікації)

Вих. № заяви юридичної 
особи: 024/19

дата 01.08.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи: 2632/0/10.1-19

дата 09.09.2019

Найменування 
юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Професійно-технічний навчальний заклад 
«Чорноморський»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

40964286

Вид освітньої 
діяльності, зазначений 
юридичною особою у 
заяві

Перепідготовка, підвищення кваліфікації за професією 
7212 Електрогазозварник судновий

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифіка

тором
професій ДК 

003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7212 Електрогазозварник
судновий

Перепідготовка 15 Перший
(початковий)

7212 Електрогазозварник
судновий

Підвищення
кваліфікації

10 Другий
(базовий)



■ • •• • • • •Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Започаткування підготовки фахівців за професією 7241 Електрик судновий 
(професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації)

Вих. № заяви ю ридичної 
особи: 023/19

дата 01.08.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи: 2631/0/10.1-19

дата 09.09.2019

Найменування 
юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Професійно-технічний навчальний заклад 
«Чорноморський»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

40964286

Вид освітньої 
діяльності, зазначений 
юридичною особою у 
заяві

Професійно-технічне навчання, підвищення 
кваліфікації за професією 7241 Електрик судновий

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифіка

тором
професій ДК 

003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7241 Електрик
судновий

Професійно- 
технічне навчання

15 Перший
(початковий)

7241 Електрик
судновий

Підвищення
кваліфікації

10 Другий
(базовий)



Перелік ліцензіатів,
яким оформлено ліцензії на провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія 
танцю імені Сержа Лифаря»

2. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське вище 
професійне училище»

3. Державний навчальний заклад «Красногорівське вище професійне 
училище»

4. Рогатинський державний аграрний коледж

5. Вище професійне училище № 7 м. Калуша

6. Грицівське вище професійне училище №38

7. Остерський коледж будівництва та дизайну

8. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

9. Миколаївський національний аграрний університет

10. Комунальний заклад «Балтський педагогічний коледж»

11. ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 75

12. Комунальний вищий навчальний заклад «Первомайський медичний 
коледж»

13. Державний професійно-технічний навчальний заклад "Шосткинське 
вище професійне училище"

14. Державний навчальний заклад «Київське регіональне вище професійне 
училище будівництва»



15.
Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне 
училище автомобільного транспорту та будівельної механізації»

16. Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною підготовкою»

17.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Тернопільське 
вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»

18. Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва

19. Навчально-професійний центр «Академія мистецтва краси»

20. Київське вище професійне училище будівництва і дизайну

21. МЕДИЧНЕ УЧИЛИЕЦЕ ІМ. В. 0 . ЖУКОВСЬКОГО

22. Чернігівський базовий медичний коледж Чернігівської обласної ради

23. Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

24. Ніжинський медичний коледж Чернігівської обласної ради

25.
Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва»

26.
Комунальний заклад «Бердичівський педагогічний коледж» 
Житомирської обласної ради

27. Державний навчальний заклад 
«Харківське вище професійне училище № 6»

28. Вищий навчальний заклад «Київська Академія перукарського мистецтва»



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. №  заяви юридичної особи
434

дата 14.08.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи
2780/0/10-19

дата 02.09.2019

Найменування ю ридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Конотопське вище 
професійне училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547493

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

зо



- Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензйпу у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви ю ридичної особи
129/02-19

дата 13.08.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи
2750/0/10-19

дата 30.08.2019

Найменування ю ридичної особи Державний навчальний заклад 
«Красногорівське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02542403

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові

технології
зо

2.
27 Транспорт 274 Автомобільний

транспорт
зо

3.
20 Аграрні науки та 

продовольство
208 Агроінженерія зо



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. №  заяви ю ридичної особи
01-08/01-276

дата 19.08.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи
2769/0/10-19

дата 02.09.2019

Найменування ю ридичної особи Рогатинський державний аграрний 
коледж

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

00699371

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові

технології
25

2.

20 Аграрні науки та 
продовольство

204 Технологія 
виробництва та 

переробки 
продукції 

тваринництва

25

3.
20 Аграрні науки та 

продовольство
208 Агроінженерія 50

4.
21 Ветеринарна

медицина
211 Ветеринарна

медицина
50



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. №  заяви ю ридичної особи
01-15/02/240

дата 22.08.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи
2777/0/10-19

дата 02.09.2019

Найменування ю ридичної особи Вище професійне училищ е №  7 м. 
Калуш а

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02544201

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна 
інженерія

зо



г

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви ю ридичної особи
628

дата 29.08.2019

Вх. №  заяви ю р и д и ч н о ї  особи дата 29.08.2019
2737/0/10-19

Найменування юридичної особи Грицівське вище професійне училище 
№38

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02548535

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка ф ахового молодшого бакалавра

1.
18 Виробництво та 18 і 

технології
Харчові технології зо

2.

14 Електрична 1 14 ї 
інженерія

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

25



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
260

дата 21.08.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи
2771/0/10-19

дата 02.09.2019

Найменування ю ридичної особи Остерський коледж будівництва та 
дизайну

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

01355708

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна 
інженерія

350



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. №  заяви ю ридичної особи
02/01-2143

дата 21.08.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи
2775/0/10-19

дата 02.09.2019

Найменування юридичної особи Чернівецький національний університет 
імені Ю рія Ф едьковича

Ідентифікаційний код ю ридичної | 02071240 
особи !і

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (ідентифікаційний код -  26184664)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та і 
адміністрування і х

Облік і
оподаткування

зо

2. 07
Управління та 
адміністрування

072

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

200

3. 07

і
Управління та

. . 0 /6  
адміністрування

Підприємництво, 
торгівля та 
біржова 
діяльність

60

4. 08 Право 081 Право 150

5. 11
М атематика та

1 ідстатистика
Прикладна
математика

зо



6. 12 Інформаційні
технології 122 Комп’ютерні

науки 50

7. 12 Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

50



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової перед вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-16/1199

дата 03.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2808/0/10-19

дата 04.09.2019

Найменування юридичної особи Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00497213

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів
Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного 

університету (ідентифікаційний код -  26446489)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування 100

2. 07
Управління та 

адміністрування 072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

25

3. 07
Управління та 

адміністрування 076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

150

4. 08 Право 081 Право 100

5. 19
Архітектура та 
будівництво 193

Г еодезія та 
землеустрій 80

Мигійський коледж Миколаївського національного аграрного 
університету (ідентифікаційний код -  26446495)



Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 90

2. 20 Аграрні науки та 
продовольство

201 Агрономія 90

3. 20 Аграрні науки та 
продовольство 204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

90

4. 21 Ветеринарна
медицина 211 Ветеринарна

медицина 75

Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного 
університету (ідентифікаційний код - 26446762)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування 50

2. 12 Інформаційні
технології 123 Комп’ютерна

інженерія 50

3. 14 Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

150

4. 19 Архітектура та 
будівництво 192 Будівництво та 

цивільна інженерія 125

5. 20 Аграрні науки та 
продовольство 201 Агрономія 100

6. 20
Аграрні науки 

та
продовольство

208 Агроінженерія 150

Технолого-економічний коледж Миколаївського національного 
аграрного університету (ідентифікаційний код -  37031783)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та | 

адміністрування |
Облік і

оподаткування 50



з

2. 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
зо

3. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 50

4. 07 Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
50

5. 14 Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

50

6. 20 Аграрні науки та 
продовольство 201 Агрономія 50

7. 20 Аграрні науки та 
продовольство 204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

50

8. 20
Аграрні науки 

та
продовольство

208 Агроінженерія 50



/ оДодаток -3. и
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від/ 7 ^ 2 0 1 9  р. №

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
543;566

дата 23.08.2019; 04.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2809/0/10-19; 2849/0/10-19

дата 05.09.2019; 09.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Балтський 
педагогічний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

36642931

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
01 Освіта/

Педагогіка
013 Початкова освіта 175



Додаток-; <_Уї
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від/л  092019 р. №  у  у

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
443/01-09; 456/01-09

дата 22.08.2019; 04.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2720/0/10-19; 2840/0/10-19

дата 29.08.2019; 09.09.2019

Найменування юридичної особи ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 75

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541823

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 20
Аграрні науки та А . . г * ’’ 208 | Агроінженерія 

продовольство |
зо

2. 14
і Електроенергетика,

Електрична , ., , .. . 141 електротехніка та інженерія .електромеханіка
і

зо



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
273

дата 30.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2800/0/10-19

дата 09.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
«Первомайський медичний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011462

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 22
Охорона
здоров’я 223 Медсестринство 210



/ Ч  1  •  •  • •  •  • •  •  •Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
251

дата без зазначення

Вх. № заяви юридичної особи
2692/0/10-19

дата 22.08.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад "Шосткинське вище 
професійне училище"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05537526

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології зо



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
• • __ ■ • •• •ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
063/29-232

дата 29.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2802/0/10-19; 2832/0/10-19

дата 03.09.2019; 06.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Київське регіональне вище професійне 
училище будівництва»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37308938

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
19 : Архітектура та 

і будівництво
192 : Будівництво та 

і цивільна інженерія
і

60



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
237; 252/1

дата 15.08.2019; 02.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2681/0/10-19; 2833/0/10-19

дата 22.08.2019; 06.09.2019
*

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Міжрегіональне вище професійне 
училище автомобільного транспорту та 
будівельної механізації»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02544454

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 13
Механічна
інженерія 133

Г алузеве
машинобудування 120

2. 27
Транспорт 274

Автомобільний
транспорт 120



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від^ 092019 р. № Ф

і  • ••• • •• • •Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
063/24-338

дата 20.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2713/0/10-19; 2830/0/10-19

дата 28.08.2019; 06.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Київський професійний коледж 3 
посиленою військовою та фізичною 
підготовкою»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536797

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
029 Інформаційна, 

бібліотечна та 
архівна справа

60

2.
17 Електроніка та 

телекомунікації
172 Телекомунікації та 

радіотехніка
60



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
239

дата 12.08.2019

Вх. № заяви ю р и д и ч н о ї  особи
2661/0/10-19

дата 19.08.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Тернопільське вище 
професійне училище ресторанного 
сервісу і торгівлі»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547688

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
18 | Виробництво та 

технології
181 Харчові технології зо

2.
24 Сфера

обслуговування
241 Готельно- 

ресторанна справа
зо



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від/^ ^ У 2019 р. № у 5

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
158

дата 23.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2801/0/10-19

дата 03.09.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище 
суднобудування м. Миколаєва

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02545927

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 13
Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

15



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
1805

дата 04.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2831/0/10-19

дата 06.09.2019

Найменування юридичної особи Навчально-професійний центр 
«Академія мистецтва краси»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

23509732

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво

022 Дизайн 65

2. 24 Сфера
обслуговування 242 Туризм зо



‘7  у  Г-.

Додаток _£_•сг<-'
до наказу Міністерства освіти і нау^и 
України від/ ^ ^ 2019 р. № ^

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
063/62-519

дата 03.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2814/0/10-19

дата 05.09.2019

Найменування юридичної особи Київське вище професійне училище 
будівництва і дизайну

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02544490

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

60

2.
19 Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
ЗО

3.
14 Електрична

інженерія
141 Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка

зо



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
321

дата 29.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2807/0/10-19

дата 04.09.2019

Найменування юридичної особи МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. В. О. 
ЖУКОВСЬКОГО

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011485

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 22
Охорона
здоров’я

223 Медсестринство 165



Додаток £ ЛЛ.
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від /^<^у 2019 р. №

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
343

дата 29.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2806/0/10-19

дата 04.09.2019

Найменування юридичної особи Чернігівський базовий медичний 
коледж Чернігівської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011723

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 22
Охорона
здоров’я 223 Медсестринство 210

2. 22 Охорона здоров'я 221 Стоматологія ЗО



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
530

дата 21.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2724/0/10-19

дата 29.08.2019

Найменування юридичної особи Міжрегіональний центр професійної 
перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536113

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології зо

2.
18 Виробництво та 

технології
182 Технології легкої 

промисловості
зо

3.
27 Транспорт 274 Автомобільний

транспорт
65



* • ••• •_ •• • _•Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
361

дата 02.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2813/0/10-19

дата 05.09.2019

Найменування юридичної особи Ніжинський медичний коледж 
Чернігівської обласної ради

Ідентифікаційний тсс д юридичної 1 02011717 
особи і

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

ї І д! отовка фаховогс молодшого бакалавра

1. 22
Сд о чона• 223
здоров я

Медсестринство 180



/ Ч  ]  •  • • •  •  • •  •  •Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
063/23-631

дата 04.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2838/0/10-19

дата 09.09.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад 
«Міжрегіональний центр ювелірного 
мистецтва м. Києва»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02544336

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

02 Культура і 
мистецтво

023 Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

зо



/ л  і  •  • • •  •  •«  •  •Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
191

дата 06.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2839/0/10-19

дата 09.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Бердичівський 
педагогічний коледж» Житомирської 
обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02135862

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код | Найменування 
спеціал: ноет; 1 спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 01
Освіта/Педагогіка 012 і Дошкільна освіта 140

2. 02
Культура і 
мистецтво

Музичне
025 і мистецтво

______
зо

3. 23 Соціальна робота | 231 Соціальна робота 60



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України вц/ ^  09 2019 р. № 9£г~*4-

Л  1 • • •• • •Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 
Не зазначено

дата не зазначено

Вх. № заяви юридичної особи
2841/0/10-19

дата 09.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Харківське вище професійне училище 
№ 6»

Ідентифікаційний код юридичної | 05537609 
особи

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань

... . 1

Код 1 Найменування 
спеціальності 1 спеціальності

І_ . _ . . . ....

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
13 Механічна 133 | Галузеве 

інженерія машинобудування
іі

зо



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
1505/19

дата 09.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2845/0/10-19

дата 09.09.2019

Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад «Київська 
Академія перукарського мистецтва»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26199252

№ Шифр Г алузь знань Код Найменування Ліцензований
з/п галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб

знань (на одному
курсі (році
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів
Структурний підрозділ «Міжнародний коледж моди і дизайну» вищого 

навчального закладу «Київська Академія перукарського мистецтва»
_________________(ідентифікаційний код -  38076893)_________________

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 022 Гі Дизайн 90

мистецтво 1



;,{■■/ • Д  ' - V *  ' . :

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної освіти)

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Тернопільське 
вище професійне училищ е ресторанного сервісу і торгівлі»

2. Рава-Руський професійний ліцей ,,



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 236 дата 06.08.2019

Вх. № заяви юридичне:' особи 2652/0/10-] 9 дата 19.08.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Тернопільське 
вище професійне училище 
ресторанного сервісу і торгівлі»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547688

Вид звуження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти
Звуження провадження освітньої д я п пості
1. Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців 

з професій:

Код
професії

Наймеяз ь&е.ял 
професії*

Вид профе 
сійної підго

товки

Ліцензо
ваний
обсяг

Після звуження

Код
професії

Найменування
професії

7122
7133
7132

7141

Муляр
Штукатур

Лицювельник-
плитечник

Маляр

Перзирпч.
професійна
підготовка

зо

7133
7132

7141

Штукатур
Лицювальник-

плиточник
Маляр



•»■■■■■ • • _• • • __Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи: 249 Дата: 04.09.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи: 2837/0/10-19 Дата: 09.09.2019 р.

Найменування ю ридичної особи Рава-Руський професійний ліцей

Ідентифікаційний код юридичної особи 22354945

Вид звуж ення провадж ення освіт ньої діяльності у  сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

Припинення провадження частини освітньої діяльності за професіями:
Код ЗГІДНО 3 

Національним 
класифіка

тором 
професій 

ДК 003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої діяльності 
(первинна професійна 

підготовка/професійно- 
технічне навчання/ 

перепідготовка/ 
підвищення кваліфікації)

Існуючий
ліцензо

ваний
обсяг(осіб)

Встановити
ліцензо

ваний
обсяг(осіб)

4112 Оператор Первинна професійна
комп'ютерного підготовка, професійно- зо 0

набору технічне навчання,
4121 Обліковець 3 перепідготовка,

реєстрації підвищення
бухгалтерських кваліфікації

даних
7124 Столяр Первинна професійна
7124 будівельний підготовка, ЗО 0

Тесляр перепідготовка
5220 Продавець Первинна професійна

продовольчих підготовка, професійно-
товарів технічне навчання, зо 0

5220 Продавець перепідготовка,
непродовольчих підвищення

товарів кваліфікації
7141 М аляр Первинна професійна зо 0
7133 Ш тукатур підготовка,

перепідготовка



7422
7331

Столяр 
Виробник 

художніх виробів 3 
дерева

Первинна професійна 
підготовка

ЗО 0

4121 Обліковець 3 
реєстрації 

бухгалтерських 
даних

Первинна професійна 
підготовка, професійно- 

технічне навчання, 
перепідготовка, 

підвищення 
кваліфікації

ЗО 0

7331 Виробник 
художніх виробів 3 

дерева

Перепідготовка 20 0

7129 М онтажник
гіпсокартонних

конструкцій

Перепідготовка 20 0

7141 М аляр Перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

20 0



Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
яким відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності 

(розширенні провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Приватний заклад освіти «Навчально-науково-виробничий кластер 
морегосподарського комплексу»

2. Одеський національний морський університет



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері вищої освіти

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

Вих. ]\1> заяви юридичної 
19

дата 18.07.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2558/0/10.1-19

дата 30.08.2019

Найменування юридичної особи Приватний заклад освіти «Навчально-науково- 
виробничий кластер морегосподарського 
комплексу»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42798816

Вид ссвітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів у сфері вищої освіти зі 
спеціальності 271 Річковий та морський 
транспорт за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навчання)



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
Н/994

Дата 05.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2601/0/10.1-19

дата 06.09.2019

Найменування юридичної особи Одеський національний морський 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01127777

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 022 Дизайн за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
Н/993

Дата 05.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2600/0/10.1-19

дата 06.09.2019

Найменування юридичної особи Одеський національний морський 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01127777

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 124 Системний аналіз за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти



Перелік здобувачів ліцензій (ліцеизіатів), 
яким відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої 

діяльності (розширенні провадження освітньої діяльності) 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцеизіатів)

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Освітній центр Експрес»

2. Північний центр професійної освіти
______1____________________________________________________________________



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

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
_______ ________  _ ________ (далі - Закон)) ___
Вих. № заяви юридичної особи 26 Дата 05.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 

і 2597/0/10.1-19
дата 05.09.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою
відповідальністю «Освітній центр

і Експрес»
1 Ідентифікаційний код юридичної особи 41775604
Вид підготовки, код і найменування Професійно-технічне навчання,
професії зазначені юридичною особою у перепідготовка, підвищення
заяві

і
кваліфікації за професією 
навантажувача

8334 Водій

Ліцензований обсяг 5 осіб



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

(відповідно до статті 13 Закон} України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
_________________________________ (далі - Закон ) ) _____ __________________________
Вих. Л» заяви юридичної особи 24_______Дата 05.09.2019
Вх. Лі! заяви юридичної особи 
2599 0 10.1-19

дата 05.09.2019

й центр
Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Освітні 
Експрес»

Ідентифікаційний код юридичної особи І 41775604
Вид підготовки, код і найменування Професійно-технічне навчання.
професії зазначені юридичною особою у перепідготовка, підвищення
заяві кваліфікації за професією

7436 Швачка
Ліцензований обсяг 15 осіб



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

(відповідно до статті 13 Закон) України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
_ ________ ____  _ ____(далі - Закон)) __ _ ___________ _____

Вих. Ло заяви юридичної особи 25_______Дата 05.09.2019
Вх. _\о заяви юридичної особи 
2598 0 10.1-19

| дата 05.09.2019

Наймену вання юридичної особи Товариство з обмеженою
відповідальністю «Освітній центр

_______________________________________Пкспрес»_______________________
Ідентифікаційний код юридичної особи 91775609 __________ ___  __
Вид підготовки, код і найменування Професійно-технічне навчання, ;
професії зазначені юридичною особою у перепідготовка. підвищення і

заяві кваліфікації за професією
7291 Слюсар-електрик 
електроустаткування

з ремонту

Ліцензований обсяг 15 осіб



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 183______Дата 05.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 

і 2608/0/10.1-19
дата 06.09.2019

Найменування юридичної особи ; Північний центр професійної освіти

Ідентифікаційний код юридичної особи 02546370
Вид підготовки, код і найменування первинна професійна підготовка.
професії зазначені юридичною особою у професійно-технічне навчання за
заяві професією 4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного 
забезпечення

Ліцензований обсяг' 75 осіб



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 180______Дата 05.09.2019___________________
Вх. № заяви юридичної особи ! дата 06.09.2019
2605/0/10.1-19__________________________ ________________________________
Найменування юридичної особи Північний центр професійної освіти

Ідентифікаційний код юридичної особи 02546370_________________________ _
Вид підготовки, код і найменування первинна професійна підготовка,
професії зазначені юридичною особою у професійно-технічне навчання за 
заяві професією 4121 Обліковець з

__ _ реєстрації бухгалтерських даних 
Ліцензований обсяг 30 осіб



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 181______Дата 05.09.2019___________________
Вх. № заяви юридичної особи дата 06.09.2019
2609/0/10.1-19 ___  _____________  _______  _____________________________
Найменування юридичної особи Північний центр професійної освіти

: Ідентифікаційний код юридичної особи 02546370___________________________
: Вид підготовки, код і найменування первинна професійна підготовка,

професії зазначені юридичною особою у професійно-технічне навчання за 
заяві професією 4221 Агент з організації

Ліцензований обсяг
туризму 
45 осіб



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

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

В их. .М> заяви юридичної особи 182______Дата 05.09.2019___________________
Вх. _\Ї! заяви юридичної особи дата 06.09.2019
2607,0 10.1-19 _____________________________  _____________________________
Найменування юридичної особи Північний центр професійної освіти

Ідентифікаційний код юридичної особи 02546370___________________________
Вид підготовки, код і найменування первинна професійна підготовка,
професії зазначені юридичною особою у професійно-технічне навчання за
заяві________________________________  І професією 4222 Адміністратор_______
Ліцензований обсяг ; 45 осіб



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

(відповідно до статті 13 Закон) України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
______________  __ _ _  (далі - Закон)) ___________________
Вих. заяви юридичної особи 179______Дата 05.09.2019___________________
Вх. № заяви юридичної особи дата 06.09.2019
2606 0 10. 1-19 _____________  ______  ______________________________  ____________________________________
Найменування юридичної особи Північний центр професійної освіти

Ідентифікаційний код юридичної особи 02596370
Вид підготовки, код і найменування | первинна професійна підготовка за 
професії зазначені юридичною особою у І професією 6111 Плодоовочівник
заяві і
Ліцензований обсяг 60 осіб



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

(відповідно до споті 13 'Закон_\ України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
(далі - Закон))

Вик. № заяви юридичної особи 184______ Дата 05.09.2019
Вх. Л1> заяви юридичної особи 
2604/0/10.1-19

дата 06.09.2019

Найменування юридичної особи
!

Північний центр професійної освіти

Ідентис нкаційний код юридичної особи 02546370
Вид підготовки, код і найменування 
професії зазначені юридичною особою у 
заяві

первинна професійна підготовка за 
професією 7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів

Ліцензований обсяг 60 осіб


