
Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10
Код НЗ в 

ЄДЕБО

Ідентифікаційний код 

НЗ

2403 02548386

Код за 

Класифікато

ром професій 

1

Назва професії (класу 

класифікаційного 

угруповання) 

1

Додатковий 

показник 

1

Види професіної 

підготовки

Ліцензова

ний обсяг

Можливість

здійснювати

підготовку 

іноземців

та осіб без

громадянства

(так/ні)

Номер рішення Код 

проф. 

2

Назва професії 2 (у разі 

інтегрованої професії)

Додатковий 

показник 

2

Код 

проф. 

3

Назва професії 3 (у 

разі інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

3

Код 

проф. 

4

Назва професії 

4 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

4

Код 

проф. 

5

Назва професії 

5 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

5

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти

Дата і номер рішення 

про необхідність 

усунення порушень 

Ліцензійних умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

8143 Машиніст папероробної 

(картоноробної) машини 

(сіткар)

первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

          другий 

(базовий) 

рівень
8143 Машиніст папероробної 

(картоноробної) машини 

(сіткар)

професійно-технічне 

навчання

20 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень
8143 Машиніст гофрувального 

агрегата

первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень
8143 Машиніст гофрувального 

агрегата

професійно-технічне 

навчання

20 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень

8143 Машиніст гофрувального 

агрегата

підвищення кваліфікації 20 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень
8142 Контролер целюлозно-

паперового виробництва

первинна професійна 

підготовка

30 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень
7124 Столяр будівельний первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень

7129 Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій

первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень
7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування

первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень

7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування

підвищення кваліфікації 20 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень

7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування

професійно-технічне 

навчання

20 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень

7241 Електромонтер з 

обслуговування підстанції

первинни професійна 

підготовка

30 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень
7242 Слюсар з контрольно-

вимірювальних приладів та 

автоматики (електроніка)

первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень

7244 Електромонтер охоронно-

пожежної сигналізації

первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень
5122 Кухар первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень

Назва НЗ

Державний навчальний заклад "Полонський 

агропромисловий центр професійної освіти"

Місцезнаходження юридичної особи 

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

30500, Хмельницька обл., м.Полонне, вул.Юзькова, 48 



5122 Кухар  професійно-технічне 

навчання

20 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень

5123 Офіціант первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень

7436 Швачка первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень
7433 Кравець первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

другий 

(базовий) 

рівень

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва 

категорія А1, 

А2, В1

первинна професійна 

підготовка

90 ні Наказ МОН від 

01.06.2012 № 2117л

7333 Слюсар з ремонту 

сільськогсподарських 

машин та устаткування

 8322 Водій 

автотранспортних 

засобів 

категорія С       другий 

(базовий) 

рівень

7122 Муляр                                             первинна професійна 

підготовка

60 ні Наказ МОН від 

01.06.2012 № 2117л

7133 Штукатур другий 

(базовий) 

рівень

7137 Електромонтажник з 

освітлення та освітлювальних 

мереж        

первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання

60 ні Наказ МОН від 

01.06.2012 № 2117л

7241  Електромонтажник 

силових мереж та 

устаткування                

7244  Електромонтер 

лінійних споруд 

електрозв'язку та 

проводового 

мовлення

другий 

(базовий) 

рівень

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

90 ні Наказ МОН від 

01.06.2012 № 2117л

третій (вищий) 

рівень

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва 

категорія А1, 

А2, В1

первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

90 ні Наказ МОН від 

01.06.2012 № 2117л

третій (вищий) 

рівень

5141 Перукар (перукар-модельєр) первинна професійна 

підготовка

30 ні Наказ МОН від 

01.06.2012 № 2117л

другий 

(базовий) 

рівень

5133 Соціальний робітник первинна професійна 

підготовка

30 ні Наказ МОН від 

03.07.2015 № 1883л

5132 Молодша медична 

сесрта (молодший 

медичний брат) з 

догляду за хворими

другий 

(базовий) 

рівень

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: -
Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначені у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН - у 2016, 2017 роках):

Найменування юридичної особи: Державний навчальний заклад "Полонський агропромисловий центр професійної освіти"

Рішення МАК від 01.06.1995 протокол № 19, наказ Міносвіти України від 19.07.1995 № 215

Рішення ДАК від 09.06.1999 протокол № 21

Рішення ДАК від 02.07.2009 протокол № 79, наказ МОН від 16.07.2009 № 2675-л

Рішення ДАК від 25.05.2012 протокол № 96, наказ МОНмолодьспорту від 01.06.2012 № 2117-л

Рішення АК від 30.06.2015 протокол № 117, наказ МОН від 03.07.2015 № 1683л

Наказ МОН від 24.05.2019 № 661-л

Наказ МОН від 26.02.2020 № 83-л "Про переоформлення ліцензії"

Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

Місце провадження освітньої діяльності: 30500, Україна, Хмельницька область, м.Полонне, вул.Юзькова, 48; 30500, Україна, Хмельницька 


