
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  
 

Н А К А З 
 

«11» травня 1995 р.       м. Київ              № 126 

 

Про підсумки акредитації  

закладів освіти України 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», від 5 квітня 1994 

року № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-

виховних закладів», від 17 травня 1994 року № 316 «Про Положення про 

порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів 

(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності» за матеріалами засідання 

Міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 квітня 1995 року (протокол  № 17) 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 

квітня 1995 року (протокол № 17) з ліцензування і атестації закладів освіти 

(додаток 1). 

 

2. Відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 

квітня 1995 року, протокол № 17: 

2.1. Головному управлінню акредитації (Бабак В.П.) внести до 

Державного реєстру закладів освіти України навчально-виховні заклади за 

статусом, назвами, ліцензованими напрямками (спеціальностями) підготовки 

та обсягами прийому, які визначені протоколом. 

2.1. У місячний термін підготувати і подати до розгляду проекти 

постанов Кабінету Міністрів України щодо зміни статусу та назви закладів 

освіти, які зазначені протоколом. 

2.2. Головному управлінню вищої освіти (Степко М.Ф.), Головному 

управлінню професійно-технічної освіти (Сімак А.Д.), Головному 

управлінню загальної середньої освіти (Романенко В.П.), Управлінню 

фінансування вищих навчальних закладів і наукових установ (Шматок Л.Г.) 

прийняти до відома визначені рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії 

ліцензовані напрямки (спеціальності) підготовки та обсяги бюджетного 

фінансування закладів освіти. 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

Міністра Бугая Ю.М. 

 

М і н і с  т  р       М. З. Згуровський 



Додаток № 1 

                                                                             до наказу Міносвіти України 

                                                                                  від 11 травня 1995 р. 

№ 126 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

РІШЕННЯ  

  

20 квітня 1995 року                                                         Протокол № 17 

 

Про підсумки ліцензування та атестації 

вищих навчальних закладів 

 

 Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів» , від 05 квітня 

1994 року № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації 

навчально-виховних закладів» та наказу Міністерства освіти України від 20 

жовтня 1992 року № 157, на підставі висновків ліцензійної експертизи та за 

поданням Головного управління акредитації закладів освіти: 

 1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації і ліцензованих обсягів 

прийому (чоловік): 

1.1. ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

ІV рівень акредитації: 

6.0501 Економіка        90 

7.050106 Облік і аудит        

6.0502 Менеджмент       80 

7.050202 Аграрний менеджмент  

6.0919 Механізація та електрифікація 

сільського господарства      125 

7.091901 Механізація сільського 

господарства 

6.1301 Агрономія        90 

7.130102 Агрономія 

6.1302 Зооінженерія та ветеринарія     160 

7.130201 Зооінженерія 

7.130202 Ветеринарна медицина 

ІІІ рівень акредитації: 

6.1301 Агрономія        50 

7.130107 Гідромеліорація 

ВСЬОГО:         545 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

Структурним підрозділам: 

- Підготовчому відділенню        120 

- Факультету перепідготовки і підвищення  

кваліфікації фахівців сільського  
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господарства         100 

1.2. ХАРКІВСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ УНІВЕРСИТЕТУ  

ІV рівень акредитації: 

6.0804 Комп’ютерні науки      40 

7.080403 Програмне забезпечення обчислю- 

вальної техніки і автоматики  

6.0906 Електротехніка       40 

7.090603 Електропостачання та електро- 

збереження 

6.0907 Радіотехніка        600 

7.090702 Радіоелектронні пристрої, системи 

та комплекси 

6.0911 Лазерна та оптоелектронна техніка    20 

7.091102 Лазерні та оптоелектронні системи 

6.0913 Метрологічне забезпечення систем 

та комплексів       40 

7.091302 Метрологічне забезпечення систем  

та комплексів 

6.0914 Комп’ютеризовані системи, автома- 

тика і управління       100 

7.091401 Автоматизоване управління в 

технічних та організаційних системах 

6.0915 Комп’ютерна інженерія      20 

7.091501 Комп’ютерні та інтелектуальні  

системи та мережі 

6.0926 Інженерія навколишнього природного  

середовища        20 

7.092603 Кондиціонування повітря та 

системи життєзабезпечення 

6.1001 Авіація та космонавтика      210 

7.100113 Прилади та системи керування  

літальними апаратами і комплексами 

7.100114 Валістика і навігація літальних  

апаратів ракетно-космічних  

комплексів 

7.100115 Експлуатація літальних апаратів 

і технологічного устаткування  

ракетно-космічних комплексів 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0916 Хімічна технологія та інженерія    120 

І рівень акредитації: 

6.0907 Радіотехніка        50 

5.09070201 Технічна експлуатація радіо- 

електронних пристроїв, систем і 

комплексів 

6.0914 Комп’ютеризовані системи, 

автоматика і управління      50 
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5.09140101 Експлуатація засобів автома- 

тезованого управління 

6.0913 Метрологія та вимірювальна 

техніка        50 

5.09130201 Технічне обслуговування  

систем та засобів вимірювання 

ВСЬОГО:         1060 

ІV рівень акредитації: 

6.1401 Військові науки     Обсяг ліцензо- 

За спеціальностями та    ваного прийому 

спеціалізація ми     визначається 

військового обліку    Міністерством 

       оборони 

       України 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

Структурним підрозділам: 

Факультету післядипломної військової освіти: 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації  

з базових напрямків         400 

Підготовчому відділенню, в тому числі для 

іноземних громадян         700 

 

1.3. АКАДЕМІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

ІV рівень акредитації: 

6.1401 Військові науки     Обсяг ліцензо- 

(з правом підготовки іноземних   ваного прийому 

громадян)       визначається  

По структурним підрозділам:    Міністерством 

Факультет перепідготовки та    оборони 

підвищення кваліфікації     України 

Екстернат  

 

1.4. КИЇВСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ ТА  

ЗВ’ЯЗКУ  

ІV рівень акредитації: 

6.0804 Комп’ютерні науки      50 

7.080403 Програмне забезпечення обчислю- 

вальної техніки і автоматизованих  

систем 

6.0907 Радіотехніка        200 

7.090702 Радіоелектронні пристрої, системи 

та комплекси 

6.0913 Метрологія та вимірювальна техніка   25 

7.091305 Комп’ютеризовані системи 

експериментальних досліджень 

6.0914 Комп’ютеризовані системи, автоматика 

і управління        175 
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7.091401 Автоматизоване управління в  

технічних та організаційних  

системах 

7.091405 Автоматизовані системи та пристрої  

перетворення інформації 

6.0915 Комп’ютерна інженерія      25 

7.091501 Комп’ютерні інтелектуальні системи 

та мережі 

6.0924 Телекомунікації       500 

7.092401 Автоматичний електрозв’язок 

7.092402 Багатоканальний електрозв’язок 

7.092404 Системи та комплекси радіозв’язку, 

радіомовлення та телебачення  

7.092405 Захист інформації у телекомуні- 

каційних системах 

І рівень акредитації: 

5.09070201 Технічна експлуатація радіо- 

електронних пристроїв, систем 

і комплексів       75 

5.09240101 Автоматичний електрозв’язок    75 

5.09240201 Багатоканальний електрозв’язок    100 

5.09240401 Радіозв’язок, радіомовлення та 

телебачення       50 

ВЬОГО:        1275 

ІІІ рівень акредитації: 

6.1401 Військові науки     Обсяг ліцензо- 

ваного прийому  

визначається  

Міністерством 

оборони 

України 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

Структурним підрозділам: 

Факультету післядипломної освіти      150 

Факультету військової підготовки       75 

Курсам перепідготовки та підвищення кваліфікації    50 

Підготовчому відділенню, в т.ч. для іноземних  

громадян           200 

 

1.5. ДРОГОБИЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ  

ІНСТИТУТУ ІМ. І. ФРАНКА  

ІV рівень акредитації: 

6.0101 Педагогіка        130 

7.010102 Трудове навчання  

7.010104 Початкове навчання  

6.0204 Музичне мистецтво      50 

7.020411 Музичне виховання  
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6.0305 Філологія        125 

7.030501 Українська мова та література 

7.030502 Російська мова та література  

6.0701 Фізика         50 

7.070101 Фізика 

6.0801 Математика        50 

7.080101 Математика  

ІІІ рівень акредитації: 

6.0101 Педагогіка        85 

7.010101 Професійне навчання  

7.010103 Дошкільне виховання    

7.010107 Технологія та організація  

творчості 

6.0102 Фізичне виховання і спорт     30 

7.010203 Фізична реабілітація 

6.0202 Театральне мистецтво      25 

7.020203 Хореографія  

6.0205 Образотворче мистецтво     25 

7.020511 Образотворче мистецтво, 

креслення 

6.0301 Філософія        60 

7.030101 Філософія 

7.030102 Релігієзнавство 

6.0303 Історія         90 

7. 030301 Історія України  

7.030302 Всесвітня історія 

7.030305 Етнологія 

6.0305 Філологія        150 

7.030502 Мова та література (англійська,  

німецька, французька, польська) 

6.0401 Психологія        60 

7.040102 Практична психологія 

7.040101 Психологія  

6.0501 Економіка        30 

7.050108 Маркетинг  

6.0502 Менеджмент       90 

7.050203 Менеджмент у невиробничій сфері  

7.050207 Інформаційні системи 

у менеджменті 

7.050210 Менеджмент освіти 

6.0704 Біологія        30 

7.070401 Біологія  

6.0802 Прикладна математика     30 

7.080201 Інформатика  

ВСЬОГО:        1140 

(з правом підготовки іноземних громадян) 
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Структурним підрозділам: 

Факультету післядипломної освіти: 

Перепідготовка з базових спеціальностей з 

правом надання другої повної вищої освіти     150 

Підвищення кваліфікації професорсько- 

викладацького та керівного складу працівників 

освіти           750 

Підвищення кваліфікації працівників 

управлінської сфери        100 

Курсам підготовки водіїв категорії В і С, 

трактористів          75 

Педагогічному ліцею         90 

 

1.6. БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ  

ІНСТИТУТУ  

ІV рівень акредитації: 

6.1301 Агрономія        125 

7.130102 Агрономія  

6.1302 Зооінженерія та ветеринарія     300 

7.130201 Зооінженерія  

7.130202 Ветеринарна медицина  

ІІІ рівень акредитації: 

6.0502 Менеджмент       125 

7.050202 Аграрний менеджмент 

ВСЬОГО:        550 

Структурним підрозділам:  

Підготовчому відділенню       75 

Інституту післядипломного навчання  

керівників та спеціалістів ветеринарної 

медицини          1200 

середньо- 

річного 

контингенту 

Факультету підвищення кваліфікації:  

ПЕРЕПІДГОТОВКА за напрямком (спеціальністю) 

7.050202 Аграрний менеджмент      100 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ з базових 

напрямків         650 

 

1.7. РІВНЕНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ  

ІНСТИТУТУ  

ІV рівень акредитації: 

6.0101 Педагогіка      225 

7.010102 Трудове навчання  

7.010103 Дошкільне виховання 

7.010104 Початкове навчання 

6.0204 Музичне мистецтво     30 



7 

7.020411 Музичне виховання  

6.0305 Філологія       200 

7.030501 Українська мова і література  

7.030502 Мова (російська, німецька, 

англійська) і література  

6.0801 Математика      75 

7.080101 Математика  

ІІІ рівень акредитації: 

6.0303 Історія       75 

7.030302 Всесвітня історія  

6.0401 Психологія      50 

7.040101 Практична психологія  

6.0701 Фізика       100 

7.00101 Фізика  

ВСЬОГО:      755 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

Структурним підрозділам: 

Підготовчому відділенню (в тому числі для 

іноземних громадян)         100 

Факультету підвищення кваліфікації та пере- 

підготовки кадрів         375 

 

1.8. КЕРЧЕНСЬКОМУ МОРСЬКОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ  

ІНСТИТУТУ  

ІІІ рівень акредитації: 

6.0501 Економіка        60 

7.050106 Облік і аудит  

7.050170 Економіка підприємства 

6.0902 Інженерна механіка      30 

7.090221 Обладнання харчових  

виробництв 

6.0917 Харчова технологія і інженерія    30 

7.091708 Технологія риби і  

морепродуктів        

6.1003 Судноводіння та енергетика суден    90 

7.100304 Судноводіння та експлуатація  

морських рибопромислових 

суден 

7.100312 Експлуатація суднових 

енергетичних установок 

7.100318 Експлуатація енергоустат- 

кування та автоматики суден  

6.1303 Водні біоресурси       30 

7.130302 Промислове рибальство  

ВСЬОГО:         240 

 

Факультету перепідготовки і  
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підвищення кваліфікації        50 

 

1.9. ОДЕСЬКОМУ ІНСТИТУТУ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0922 Еклектромеханіка       100 

7.092202 Електричні апарати  

6.0502 Менеджмент       200 

7.050203 Менеджмент у невиробний сфері  

7.050204 Адміністративний менеджмент 

ВСЬОГО:         300 

6.1401 Військові науки     Обсяг ліцензо- 

        ваного прийому 

        визначається  

        Міністерством 

        оборони 

        України 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

Факультету післядипломної підготовки: 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з базових напрямків        145 

 

1.10. ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОМУ ВІДДІЛЕННЮ ПРИ  

УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ  

УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Післядипломна військово-медична підготовка за 

ІV рівнем акредитації з напрямків: 

6.1101 Медицина 

6.1102 Фармація 

ВСЬОГО:        640 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

1.11. ОДЕСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ХОЛОДУ  

ІV рівень акредитації: 

6.0708 Екологія        25 

7.070805 Прикладна екологія  

6.0905 Енергетика        25 

7.090504 Енергетика теплотехнологій 

6.0916 Хімічна технологія та інженерія    25 

7.091611 Промислова екологія та охорона 

навколишнього середовища 

ВСЬОГО:        75 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

1.12. ОДЕСЬКОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ІНСТИТУТУ 

ІІІ рівень акредитації: 
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6.0919 Механізація та електрифікація  

сільського господарства      50 

7.091901 Механізація сільського господарства 

6.1301 Агрономія        50 

7.130104 Плодоовочівництво і виноградарство 

 

1.13. ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ЦЕНТРУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ  

УКРАЇНИ ПРИДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ЛЬВІВСЬКА  

ПОЛІТЕХНІКА»ПЕРЕПІДГОТОВКА ЗА ІІІ рівнем акредитації: 

6.0101 Педагогіка        120 

 

1.14. ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  

ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

Перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів  

освіти, спеціалістів та молодших спеціалістів у галузі знань 

«Освіта»          600 

середньорічного  

контингенту 

 

1.15. КРИМСЬКОМУ РЕСПУБЛІКАНСЬКОМУ ІНСТИТУТУ  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ  

КАДРІВ ОСВІТИ 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів  

освіти, спеціалістів та молодших спеціалістів у галузі знань 

«Освіта»          500 

 

1.16. ЛУГАНСЬКОМУ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів  

освіти, спеціалістів та молодших спеціалістів у галузі знань  

«Освіта»          400 

середньорічного 

контингенту 

Перепідготовка на базі відповідної вищої освіти за напрямками  

(спеціальностями) і ліцензованими обсягами щорічного прийому  

слухачів: 

7.020101 Культурологія       50 

7.030501 Українська мова та література    75 

7.030502 Мова та література (англійська, 

німецька, французька)     120 

7.040203 Соціальна робота      75 

7.070301 Хімія        50 

7.070801 Екологія        50 

 

1.17. МИКОЛАЇВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ІНСТИТУТУ  

УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів  
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освіти, спеціалістів та молодших спеціалістів у галузі знань  

«Освіта»          300 

середньорічного 

контингенту 

 

1.18. ОДЕСЬКОМУ ІНСТИТУТУ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів  

освіти, спеціалістів та молодших спеціалістів у галузі знань  

«Освіта»          350 

середньорічного 

контингенту 

 

1.19. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОМУ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОМУ  

ТЕХНІКУМУ  

І рівень акредитації: 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит    90 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність   90 

5.09070401 Технічне обслуговування і ремонт     

побутової радіоелектронної техніки   60 

5.09161401 Хімічна технологія опоряджувального  

виробництва       60 

ВСЬОГО:        300 

 

1.20. ПАВЛОГРАДСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ ТЕХНІКУМУ 

І рівень акредитації: 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит    50 

5.09040701 Обробка металів тиском     25 

5.09020201 Обробка матеріалів на верстатах 

і автоматичних лініях      25 

5.09030601 Експлуатація і ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв     50 

ВСЬОГО:        150 

 

1.21. ЛЬВІВСЬКОМУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

І рівень акредитації: 

5.02041101 Музичне виховання      175 

 

2. Надати ліцензію на підготовку іноземних громадян з базових  

спеціальностей у межах ліцензованих обсягів прийому акредитованим  

закладам освіти: 

2.1. ХАРКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ  

УНІВЕРСИТЕТУ  

 

2.2. СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.3. КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ФІЛІАЛУ ХАРКІВСЬКОГО  
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ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

 

2.4. ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ  

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.5. КИЇВСЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖУ 

 

2.6. ДОНЕЦЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ  

ТЕХНІКУМУ 

 

3. Надати ліцензію на надання освітніх послуг по підготовці до  

навчання у вищих навчальних закладах, в тому числі іноземним  

громадянам, підготовчим факультетам (відділенням) акредитованих  

навчально-виховних закладів: 

 

3.1. ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ         300 

 

3.2. СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ         175 

 

3.3. ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ         50 

 

3.4. ДЕРЖАВНОЇ ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ (м. Кіровоград)   80 

 

3.5. УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АКАД. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ   100 

 

3.6. ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА 

І АРХІТЕКТУРИ         50 

 

3.7. КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ФІЛІАЛУ ХАРКІВСЬКОГО  

ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  175 

 

3.8. КИЇВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО  

КОЛЕДЖУ          150 

 

3.9. ДОНЕЦЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО  

ТЕХНІКУМУ         50 

 

4. ХАРКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ  

УНІВЕРСИТЕТУ за поданням Міністерства охорони здоров’я  

України та вищого навчального закладу (листи відповідно від  

19.04.95р. № 802-02/509 та від 18.04.95р. № 238/08) надати ліцензію  

на підготовку іноземних громадян з базових акредитованих за IV  

рівнем спеціальностей понад раніше ліцензованого обсягу прийому в  
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обсязі – 250 осіб щорічно.  

 

5. УКРАЇНСЬКІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ АКАДЕМІЇ за поданням 

Міністерства охорони здоров’я України та вищого навчального закладу 

(листи відповідно від 12.10.94р. № 8.02-02/1728 та від 10.10.94р. № 1745-02) 

встановити ліцензований обсяг прийому за IV рівнем акредитації з напрямків 

(спеціальностей): 

6.1102 Фармація       700 чоловік, 

7.110201 Фармація  

6.0916 Хімічна технологія та інженерія   150 чоловік, 

7.091612 Промислова фармація 

     

6. Вважати атестованими за ІІІ рівнем акредитації напрямки  

(спеціальності): 

6.1. ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ХОЛОДУ: 

6.0708 Екологія        25 

7.070805 Прикладна екологія  

6.0905 Енергетика        25 

7.090504 Енергетика теплотехнологій 

6.0916 Хімічна технологія та інженерія    25 

7.091611 Промислова екологія та охорона  

навколишнього середовища     25 

6.2. ОДЕСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ  

6.0919 Механізація та електрифікація  

сільського господарства      50 

7.091901 Механізація сільського господарства 

6.1301 Агрономія        50 

7.130104 Плодоовочівництво і виноградарство 

7. Затвердити рішення секцій Міжгалузевої акредитаційної комісії з 

питань акредитації закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації і професійно-

технічних закладів згідно додатків 3, 4. 

 

8. Надати ліцензію на відкриття підготовки за окремими напрямками 

(спеціальностями) і ліцензованими обсягами прийому акредитованим вищим 

навчальним закладам згідно додатків 1, 2. 

 

9. Внести вищезазначені ліцензовані за заявленим статусом і 

напрямками (спеціальностями) підготовки навчальні заклади до Державного 

реєстру закладів освіти України. 

 

10. Вважати атестованими: 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ХАРКІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

АКАДЕМІЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА  

ЗВ’ЯЗКУ 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
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ІМ. І. ФРАНКА 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ  

ПРИ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ЛЬВІВСЬКА  

ПОЛІТЕХНІКА» 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  

ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ ОСВІТИ 

ЛУГАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ  

ВЧИТЕЛІВ  

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ  

ПІДГОТОВЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН  

ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА І  

АРХІТЕКТУРИ 

 

11. За наслідками ліцензування та атестації вважати акредитованими в 

повному обсязі за IV рівнем акредитації: 

11.1. ОДЕСЬКУ ДЕРЖАВНУ АКАДЕМІЮ ХОЛОДУ 

з наданням автономії, відповідно до постанови Кабінету Міністрів  

від 01 червня 1992 року № 303 «Про акредитацію вищих  

навчальних закладів», у вирішенні питань: 

визначення змісту освіти; 

визначення структури і плану прийому; 

встановлення тривалості навчання; 

присвоєння й присудження вчених ступенів і звань; 

фінансування за найбільш високими нормативами, що  

встановлюються щорічно у межах коштів, передбачених  

міністерствам і відомствам на підготовку кадрів; 

самостійного створення у своїй структурі навчальних закладів і  

наукових установ різних типів у межах асигнувань, передбачених у  

бюджеті на фінансування цих навчальних закладів і установ; 

самостійного планування та розвитку пошукових і  

фундаментальних досліджень у межах додаткових поза конкурсних  

бюджетних асигнувань; 

самостійного розпорядження усіма видами асигнувань. 

11.2. ХАРКІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

АКАДЕМІЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА  

ЗВ’ЯЗКУ  

Перелік питань з надання автономії встановлюється 

Міністерством оборони України за погодженням з Міністерством освіти 

України. 

11.3. ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

Перелік питань з надання автономії встановлюється 

Міністерством сільського господарства і продовольства України за 

погодженням з Міністерством освіти України. 

11.4. Питання щодо зміни статусу та назви КИЇВСЬКОГО 

ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ і 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ за 

відповідним поданням Міноборони України і Мінсільгоспроду України 

розглянути після затвердження Кабінетом Міністрів України типового 

Положення про вищий навчальний заклад. 

 

12. Контроль за своєчасним виконанням зобов’язань навчальними 

закладами щодо додержання умов, визначених у висновках акредитаційної 

експертизи, доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

 

 

 

 

 

Голова Міжгалузевої  

акредитаційної комісії      Ю. М. Бугай 

 

  

 

 

 



Додаток 1 

                                                                             до рішення Міжгалузевої  

акредитаційної комісії 

                                                                                  від 20.04.95 р. 

протокол № 17 

 

 

1. Надати ліцензію акредитованим навчальним закладам на від-  

криття підготовки 

за окремими напрямками    │  за рахунок скорочення 

(спеціальностями) і ліцензованими  │ обсягів підготовки з 

обсягами прийому:     │ ліцензованих (напрямків) 

       │ спеціальностей: 

 

1.1. ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

ІНСТИТУТУ 

ІІІ рівень акредитації: 

7.020511 Образотворче мистецтво,   │7.070501 Географія   25 
креслення  25  │7.010104 Початкове 

7.040102 Практична психологія   25  │         навчання   50  

7.070801 Екологія     25  │     

 

1.2. ВІННИЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

ІНСТИТУТУ  

ІІІ рівень акредитації: 

7.070301 Хімія     50  │ 

7.070401 Біологія    50  │7.070501 Географія   100 

 

1.3. ПОЛТАВСЬКОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ  

ІІІ рівень акредитації: 

7.020506 Декоративно-ужиткове   │  

мистецтво    25  │7.120102 Архітектура бу- 

      │         дівель і споруд  25 

 

1.4. ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ  

ІІІ рівень акредитації: 

6.0901 Інженерне матеріалоз-   │1208 Матеріалознавство  

навство     60  │ у машинобудуванні  60 

7.090311 Екологічні технології та   │ 

обладнання у гірництві  25  │ 

       │7.090302 Підземна розробка 

7.090305 Відкриті гірничі роботи  25  │         родовищ корисних 

7.090301 Фізичні процеси гірничо-   │         копалин   75 

го виробництва   25  │7.090313 Технологія і 

7.090314 Охорона праці в гірни-   │         техніка розвідки  

чому виробництві   25  │          родовищ корис- 

7.090908 Геоінформаційні систе-   │         них копалин  50 

ми і технології   50  │7.090603 Електропостачан- 
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│         ня та електроз- 

│          береження   25 

7.090409 Охорона праці і еколо-   │7.090401 Металургія чор- 

гія метелургійного ви-   │         них металів   30 

робництва    30  │7.092106 Будівництво та  

7.092112 Охорона праці і еколо-   │         експлуатація авто- 

гія будівництва   25  │         мобільних шляхів  25 

 

1.5. ХАРКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

ІІІ рівень акредитації: 

       │за рахунок скорочення обсягів 

       │підготовки з ліцензованих  

       │спеціальностей (напрямків), 

       │резерву площ та резерву ПВС 

7.030201 Журналістика   25  │7.030501 Українська мова 

       │        та література  15 

7.030304 Археологія    10  │7.030302 Всесвітня історія  5 

       │7.030301 Історія України  5 

7.050103 Міжнародна економіка  25  │7.030101 Філософія   20 

       │ 
7.040201 Соціологія    25  │7.040202 Прикладна  

       │         соціологія   25 

7.060203 Міжнародні економічні   │7.040301 Політологія   15 

відносини    25  │7.020101 Культурологія  15 

7.070409 Генетика    25  │7.070408 Фізіологія рослин  25 

7.070504 Геоморфологія і палеог-   │ 

рафія     10  │7.070501 Географія   10 

7.110103 Лабораторна діагностика  25  │7.070402 Біохімія   25 

  

1.6. КІРОВОГРАДСЬКОМУ ІНСТИТУТУ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ  

ІІІ рівень акредитації: 

7.050201 Менеджмент у виробни-   │7.090214 Підйомнотранс- 

чій сфері    25  │         портні, будівельні, 

       │          дорожні машини 

│         і обладнання  25 

7.090215 Автомобілі і автомобіль-   │7.091904 Експлуатація та 

не господарство   25  │         ремонт сільсько- 

│         господарської 

│          техніки   25 

 

1.7. ХАРКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

ІІІ рівень акредитації: 

7.091505 Комп’ютерні системи   │7.091402 Комп’ютерні - 

медичної та технічної   │         теми управління  

діагностики    25  │         і автоматики  25 
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1.8. МАРІУПОЛЬСЬКОМУ ГУМАНІТАРНОМУ АВТОМОБІЛЬНО- 

ДОРОЖНЬОМУ ТЕХНІКУМУ 

ІІІ рівень акредитації: 

7.010103 Дошкільне виховання  25  │за рахунок збільшення 

(грецька мова)    │навчальних площ 

 

1.9. ХАРКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АВТОМОБІЛЬНО- 

ДОРОЖНЬОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

ІІІ рівень акредитації: 

7.100403 Транспортні системи    │7.100402 Організація 

вантажних перевезень  25  │        дорожнього руху  25 

7.100404 Транспортні системи   │за рахунок резерву ПВС 

міст     25  │та навчально-матеріальної 

7.100405 Організація міжнарод-   │  

них перевезень   25 │ 

 

1.10. ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

ІІІ рівень акредитації: 

7.050203 Менеджмент у невироб-   │7.050201 Менеджмент у  

ничій сфері    25  │        виробничій сфері  75 

7.050205 Менеджмент зовнішньо-   │ 

економічної діяльності   │ 

підприємства    25  │7.070903 Астрономогеоде- 

7.050206 Маркетинг у виробничій   │         зія    15 

сфері     25  │ 

7.070910 Космічна геодезія   15  │7.070802 Інженерна гео- 

7.070908 Геоінформаційні систе-   │        дезія    70 

ми і технології   20  │ 

7.070809 Морська геодезія   20  │ 
       │  

7.070801 Маркшейдерія   20  │7.070904 Фотограмметрія  10 

7.070805 Кадастр    20  │ 

7.080405 Інтелектуальні системи   │ 

обробки інформації та   │ 

прийняття рішень   30  │6.0906 Електротехніка  20 

7.091502 Технологія проблемного    │ 

та системного програму-   │ 

вання     25  │ 

7.094506 Спеціалізовані комп’ю-   │6.0923 Зварювання   10 

терні системи   25  │ 

7.094505 Комп’ютерні системи ме-  │6.0804 Комп’ютерні науки  75 

дичної та технічної діаг-   │ 

ностики    25  │ 

7.092108 Будівництво теплових та    │ 

атомних електростанцій  30  │ 

7.092103 Міське будівництво та   │7.092101 Промислове та  

господарство    30  │        цивільне будів- 
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7.092107 Мости і транспортні    │         ництво   90 

тунелі     30  │ 

7.100402 Організація дорожнього   │7.092106 Будівництво і  

руху     25  │        експлуатація доріг  

│                і аеродромів  25 

 

1.11. УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ЛІСОТЕХНІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТУ (м. Львів) 

 ІІІ рівень акредитації: 

7.050205 Менеджмент зовнішньо-   │7.092001 Технолгія  

економічної діяльності   │         лісозаготівлі  10 

підприємства    30  │7.130401 Лісове госпо- 

      │         дарство   20 

 

1.12. ОДЕСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ МОРСЬКІЙ АКАДЕМІЇ 
 ІІІ рівень акредитації: 

7.100408 Транспортне право   50  │7.100303 Судноводіння на  

│ морських і внутрішніх  

│ водних шляхах   25 

       │7.100313 Експлуатація суд- 

│ нових енергетичних  і  

│ холодильних устано- 

│ вок     25 

 

1.13. ПРИАЗОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТУ (м. Маріуполь) 

 ІІІ рівень акредитації:  

       │за рахунок збільшення  

7.020408 Музикознавство   10  │навчальних площ, 

       │погоджено з ГУВО 

 

1.14. ДОНБАСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА 

АРХІТЕКТУРИ (м. Макіївка) 

 ІІІ рівень акредитації: 

7.070805 Прикладна екологія  25  │7.092101 Промислове і 

7.092106 будівництво і експлуа-   │ цивільне будівництво  25 

тація автомобільних   │7.090214 Підйомно-транс- 

шляхів та аеродромів  25  │ портні, будівельні, 

7.092215 Автомобілі та автомо-   │ дорожні машини і 

більне господарство  25  │ обладнання   25 

      │7.092104 Технологія буді- 

      │ вельних конструкцій  25 

   Підготовче відділення для іноземних  

громадян     50 

 

1.15. ПРИДНІПРОВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА  І 

АРХІТЕКТУРИ (м. Дніпропетровськ) 
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 ІІІ рівень акредитації: 

7.092106 Будівництво і експлуа-   │2903 Промислове і цивільне 

тація автомобільних   │ будівництво   75 

шляхів і аеродромів  50  │2905 Комунальне будівництво 

7.070805 Прикладна екологія  50  │ та господарство   50 

7.050104 Фінанси і кредит   50  │2906 Технологія будівельних  

│ конструкцій і матеріа- 

│ лів     25 

 

1.16. ДЕРЖАВНІЙ ГІРНИЧІЙ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ             

(м. Дніпропетровськ) 
 ІІІ рівень акредитації: 

7.080403 Програмне забезпе-   │7.090302 Підземна роз- 

чення обчислювальної    │ робка родовищ  

техніки і автоматизо-   │ корисних копалин  25 

ваних систем    25  │ 
 
1.17. ВОЛИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  

ім. Л. УКРАЇНКИ 
 ІІІ рівень акредитації: 

7.070503 Економічна і соціальна   │0118 Географія    50 

географія    50  │0308 Початкове навчання  50 

7.020511 Образотворче мис-    │0309 Педагогіка і методи 

тецтво, креслення   50  │ виховної роботи   50 

7.010106 Соціальна педагогіка  50  │ 

 

1.18. ЛЬВІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ім. І. ФРАНКА 

 ІІІ рівень акредитації: 

7.030305 Етнологія    25  │7.030301 Історія України  25 

7.030304 Археологія    25  │7.030302 Всесвітня історія   25 

 

1.19. СЛОВ’ЯНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

ІНСТИТУТУ 

ІІІ рівень акредитації: 

7.010203 Фізична реабілітація  50  │0710 Дефектологія   25 

(Валеологія)     │0307 Педагогіка і психо- 

       │ логія (дошкільна)  20 

 І рівень акредитації:    │0303 Фізична культура  10 

5.11010201 Сестринська справа  30  │0302 Праця    25 

 

1.20. ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ  

ім. І. І. МЕЧНІКОВА 

ІІІ рівень акредитації: 

7.050207 Інформаційні системи   │7.091504 Захист інфор- 

в менеджменті   60  │   мації    60 

 

1.21. УКРАЇНСЬКОМУ ТРАНСПОРТНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ (м. Київ) 
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ІІІ рівень акредитації: 

6.0902 Інженерна механіка    │7.100402 Організація дорож- 

7.090210 Двигуни внутрішнього   │ нього руху    25 

згорання    25  │ 

7.090211 Автомобіле- і тракторо-    │Скорочення прийому на  

будування    25  │підготовче відділення  180 

6.0921 Будівництво     │ 

7.092104 Технологія будівельних   │ 

конструкцій, виробів і   │ 

матеріалів    25 │ 

6.1004 Управління транспортом   │ 

7.100403 Транспортні системи   │ 

вантажних перевезень  25  │ 

7.100404 Транспортні системи   │ 

міст     25  │ 

7.100405 Організація між народ-   │ 

них перевезень   25  │ 

7.100406 Інформаційні системи   │ 

на транспорті   25  │ 

7.100407 Охорона навколишнього   │ 

середовища та безпека на  │ 

транспорті    25  │ 

7.100408 Транспортне право  25  │7.050208 Транспортний  

│ менеджмент   25 

Збільшити обсяг прийому на:   │ 

6.0502 Менеджмент     │ 

7.050201 Менеджмент у вироб-   │ 

ничій сфері    25  │7.092107 Мости і транс- 

│ портні тунелі   25  

 

1.22. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 ІІІ рівень акредитації: 

7.080202 Прикладна математика  25  │7.090401 Метали чорної  

│ металургії    25 

7.090203 Металорізальні верс-   │7.090202 Технологія маши- 

тати та системи   25  │ нобудування   25 

7.092206 Електрообладнання авто-   │7.092208 Електрообладнання  

мобілів і тракторів   25  │ промислових підприємств 

      │ та технологічних  

│ комплексів    25 

7.091603 Хімічна технологія неор-   │7.091605 Хімічна технологія  

ганічних речовин   25  │ паливних і вуглецевих  

│ матеріалів    25 

 

1.23. ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 
 ІІІ рівень акредитації: 
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7.050103 Міжнародна економіка  50  │7.050107 Економіка  

│ підприємства   25 

│ та навчально-матеріальної  

│ бази Маріупольського  

│ гуманітарного інституту  

│ ДонДУ 

 

1.24. ГОРЛІВСЬКОМУ ФІЛІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 ІІІ рівень акредитації: 

7.050201 Менеджмент у вироб-   │7.090215 Автомобілі і авто- 

ничій сфері    25  │ мобільне господарство  25 

      │7.092106 Будівництво і  

7.100402 Організація дорожнього   │ експлуатація автомо- 

руху     25 │ більних шляхів   25 

 

1.25. СУМСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 ІІІ рівень акредитації: 

7.030507 Переклад    25  │7.090805 Техніка і електри- 

│ ка високих напруг  5 

│7.090604 Електроізоляційна  

│ кабельна і конденсаторна  

│ техніка    10 

│7.080303 Динаміка і міц- 

│ ність     10 

 

1.26. РІВНЕНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

ІНСТИТУТУ 

ІІІ рівень акредитації: 

7.080201 Інформатика    25  │7.010104 Початкове  

       │ навчання    25 

7.080202 Прикладна математика  25  │7.080101 Математика   25 

 

1.27. ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

ІІІ рівень акредитації: 

7.100407 Охорона навколишньо-   │за рахунок резервів  

го середовища та безпе-   │навчальної площі та 

ки на транспорті   50  │ПВС 

 

1.28. КРЕМЕНЕЦЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖУ 

ІІ рівень акредитації: 

6.0305 Філологія. Мова та літера-   │0308 Дошкільне виховання  60 

тура.      │ 

Англійська мова   30  │ 

Німецька мова    30  │0306 Викладання образот- 

6.0102 Фізичне виховання і спорт  60  │ ворчого мистецтва  30 
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       │0302 Викладання праці  30 

 

1.29. НОВОРОЗДОЛЬСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

І рівень акредитації: 

5.05010801 Комерційна діяльність  60  │1712 Технічне обслугову- 

5.09021501 Технічне обслугову-   │ вання і ремонт підп- 

вання і ремонт автомо-   │ риємств хімічної  

білів     60  │ промисловості   60 

│0601 Охорона навколишньо- 

│ го середовища   30 

│1804 Монтаж і електрооблад- 

│ нання промислових  

│ підприємств і цивільних  

│ споруд    30 

       

1.30. ОДЕСЬКОМУ ВЕРСТАТОБУДІВНОМУ ТЕХНІКУМУ 

І рівень акредитації: 

5.09070401 Технічне обслугову-   │5.09080401 Виготовлення ви- 

вання і ремонт побуто-   │ робів електронної тех- 

вої радіоелектронної    │ ніки     25 

техніки    50  │5.05010701 Економіка  

│ підприємств   25 

 

1.31. ЛУБНІВСЬКОМУ ЛІСОВОМУ ТЕХНІКУМУ 

І рівень акредитації: 

5.13010201 Агрономія    30  │5.13040101 Лісове госпо- 

5.05010601 Бухгалтерський облік    │ дарство    30 

і аудит    60  │та за рахунок резервів 

Відділення післядипломної освіти   │навчальної прощі та викла- 

з базових спеціальностей:    │шацького складу 

перепідготовка молодших спеціа-   │ 

лістів      55  │ 

підготовка з робітничих професій  70  │ 

 

1.32. СВІТЛОВОДСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО 

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

І рівень акредитації: 

5.05010601 Бухгалтерський облік    │5.09100201 Радіоапара- 

і аудит    25  │ тобудування   25 

 

1.33. ЛЬВІВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ЗВ’ЯЗКУ  

І рівень акредитації: 

5.09240102 Технічне обслугову-   │5.09240101 Автоматичний  

вання та ремонт апара-   │ електрозв’язок   50 

тури зв’язку і оргтех-   │ 

ніки     50  │ 
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1.34. ЗОЛОЧІВСЬКОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ 

ТЕХНІКУМУ 

І рівень акредитації: 

5.13020201 Ветеринарна меди-   │5.13010201 Агрономія  25 

цина     50  │ Зооветеринарія   25 

 

1.35. ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

І рівень акредитації: 

5.05010802 Біржова справа   60  │5.09022002 Експлуатація та 

│ ремонт обладнання  

│ підприємств будівель-  

│ них матеріалів   30 

│5.09250101 Експлуатація  

│ засобів і систем  

│ автоматизованого  

│ технологічного вироб- 

│ ництва    30 

 

1.36. КАЛУШСЬКОМУ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

І рівень акредитації: 

5.05010601 Бухгалтерський облік   │5.09022002 Технічне обслу- 

і аудит    25  │ говування та ремонт  

│ обладнання підприємств  

│ хімічної промисло- 

│ вості     25 

 

1.37. КИЇВСЬКОМУ КОЛЕДЖУ ЗВ’ЯЗКУ  

І рівень акредитації: 

5.05020101Менеджмент у вироб-   │5.09240302 Автоматизація  

ничій сфері   25  │ та механізація підп- 

│ риємств зв’язку   25 

 

1.38. НОВОКАХОВСЬКОМУ АГРОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖУ 

І рівень акредитації: 

5.08090601 Землевпорядкування  50  │5.09190201 Електрифікація  

│ сільського господ- 

│ царства   30  

│5.09190201 Механізація  

│ сільського господ- 

│ дарства    20  

 

1.39. ХАРКІВСЬКОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

(за поданням Мінохорони здоров’я) 

І рівень акредитації: 

5.09161201 Промислова фармація  30  │5.09022002 Технічне  

│ хімічної та фармацевт- 

5.11020102 Аналітичний контроль   │ ремонт підприємств  
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якості хімічних лікарсь-   │ обслуговування і  

ких сполук    30  │ тичної промисловості  30 

     │5.09161101 Промислова  

│ екологія та охорона 

│ навколишнього сере- 

│ довища    30 

1.40. ЖИТОМИРСЬКОМУ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОМУ 

КОЛЕДЖУ 
І рівень акредитації: 

5.05010601 Бухгалтерський облік   │5.09210601 Будівництво і  

і аудит   60  │ експлуатація шляхів і  

│ аеродромів    30 

│5.09021501 Технічне  

│ обслуговування і  

│ ремонт автомобілів  

│ і двигунів 30 

 

1.41. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ТЕХНІКУМУ 

І рівень акредитації: 

5.06010101 Правознавство  50  │5.09021501 Технічне  

│ обслуговування авто- 

│ мобілів і двигунів  25 

│5.10040101 Організація  

│ перевезень і керування  

│ на транспорті   25 

 

1.42. ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РАДІОПРИЛАДОБУДІВНОМУ 

КОЛЕДЖУ 

І рівень акредитації: 

5.09070401 Технічне обслугову-   │5.09100201 Радіоапарато- 

вання і ремонт побуто-   │ будування    25 

вої радіоелектронної    │5.09020201 Технічне обслу- 

техніки    50  │ говування і ремонт  

│ обладнання підприємств  

│ машинобудування  25 

 

1.43. ЄНАКІЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

І рівень акредитації: 

5.09030401 Шахтне і підземне   │5.09030201 Технологія  

будівництво   25  │ підземної розробки 

│ корисних копалин 25 

5.07090101 Маркшейдерська    │5.09030601 Експлуатація та 

справа    25  │ ремонт гірничого ефект- 

│ ричного устаткування  25 
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1.44. САМБІРСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ІНФОРМАТИКИ І 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ  
І рівень акредитації: 

5.05010402 Банківська справа  25  │5.05010501 Економічна  

│ статистика    25 

 

 

 

 

 

Заступник начальника Головного  

управління акредитації       М. О. Присенко 



Додаток 2 

                                                                             до рішення Міжгалузевої  

акредитаційної комісії 

                                                                                  від 20.04.1995 р. 

протокол № 17 

 

 Привести у відповідність до діючого «Переліку напрямків підготовки 

фахівців (Постанова КМ № 325 від 18 травня 1994р.) напрямки 

(спеціальності) підготовки і ліцензовані обсяги акредитованих вищих 

закладів освіти: 

  Перелік ліцензованих   Перелік напрямків   

напрямків відповідно   підготовки, які відповідають  

до протоколів Міжгалу-  постанові Кабінету Міністрів 

зевої акредитаційної   України від 18 травня 1994 року 

комісії     № 325 

 

1.1. УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ  

ІМ. О. С. ПОПОВА (м. Одеса) 

 

ІV рівень акредитації:  

│6.0924 Телекомунікації  460 

2305 Автоматизований     │7.092401 Автоматичний 

електрозв’язок    225  │ електрозв’язок     

2306 Багатоканальний    │7.092405 Захист інформації 

електрозв’язок    175  │ у телекомунікаційних 

2307 Радіозв’язок, радіо-    │ системах 

мовлення та телебачення  115  │7.092406 Мережі зв’язку  

0716 Організація виробництва  60  │7.092402 Багатоканальний 

        │ електрозв’язок 

       │7.092404 Системи та комплекси 

       │ радіозв’язку, радіомовлення   

       │ та телебачення 

│ 
       │6.0501 Економіка   50 

       │7.050107 Економіка під- 

       │ приємства 

       │6.0502 Менеджмент   50 

       │7.050201 Менеджмент у 

       │ виробничій сфері 

ІІІ рівень акредитації: 

        

       │6.0925 Автоматизація та комп’ю- 

       │ терно-інтегровані 

       │ технології    25 

2109 Автоматизація техноло-   │7.092501 Автоматизація 

гічних процесів і     │ технологічних процесів і 

виробництв     60  │ виробництв 

       │6.0924 Телекомунікації  50 



2 

       │7.092407 Поштовий зв'язок  

│ 
ВСЬОГО: 635  │  ВСЬОГО: 635 

(З правом підготовки іноземних громадян) 

Факультет післядипломної освіти: 

 Підвищення кваліфікації        500 

 Перепідготовка з базових спеціальностей     200 

 Підготовче відділення для іноземних громадян    50 

 

 1.2. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ  

УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ 

 (із збільшенням загального ліцензованого обсягу прийому за 

замовленням Міністерства оборони) 

ІV рівень акредитації:  

 

       │6.0501 Економіка 

0703 Економіка і управління    │7.050107 Економіка підприєм- 

паливно-енергетичного    │ ства     50 

комплексу     50  │ 

       │6.0707 Геологія    75 

0802 Геофізичні методи пошуку   │7.070702 Геофізичні методи 

та розвідки     45  │ пошуку та розвідки 

0805 Геологія нафти та газу   30  │7.070706 Геологія нафти та газу 

3001 Прикладна геодезія   40  │6.0709 Геодезія, картографія 

       │ та землевпорядкування 

       │7.070902 Інженерна геодезія  40 

1201 Технологія машинобуду-   │6.0902 Інженерна механіка  195 

 вання     100 │7.090202 Технологія маши- 

       │ нобудування 

1605 Автомобільне господарство  50  │7.090215 Автомобілі і автомо-  

1702 Машини і обладнання нафто-  │ більне господарство  

вих і газових промислів  45  │7.090217 Обладнання нафтових  

│ і газових промислів  

       

      │6.0903 Гірництво   240 

0907 Розробка і експлуатація   │7.090307 Розробка і експлуатація 

нафтових і газових родо-   │ нафтових і газових родовищ 

вищ      45  │7.090308 Проектування, споруд- 

0908 Проектування, споруд-    │ження та експлуатація газонафто- 

ження і експлуатація газопро-   │проводів і газонафтосховищ 

водів і газонафтосховищ  85  │7.090309 Буріння нафтових і 

0909 Буріння нафтових і газових    │ газових свердловин 

свердловин     60 │ 

        

       │6.0906 Електротехніка 

1004 Електропостачання по галу-   │7.090603 Електропостачання та 

зях      50  │ електрозбереження  50 
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       │6.0914 Комп’ютеризованя системи 

       │ автоматика і управління 75 

2101 Автоматика і управління в   │7.091401 Автоматизоване управ- 

технічних системах   30  │ління в технічних та організа- 

2103 Автоматизація техгологічних   │ційних системах 

процесів     45  │7.092501 Автоматизація тезно- 

       │логічних процесів і виробництв 

 

ІІІ рівень акредитації: 

│6.0502 Менеджмент 

0701 Економіка і управління в ма-   │7.050201 Менеджмент у вироб- 

шинобудуванні    30  │ ничій сфері   30 

 

       │6.0903 Гірництво 

0910 Морські нафтогазові споруди  45  │7.090310 Морські нафтогазові  

       │ споруди 

 

       │6.0909 Прилади   30 

1902 Фізичні методи і прилади   │7.090902 Прилади не руйнуючого  

інтроскопії     30  │ контролю для технічної та  

│ медичної діагностики 30 

 

       │6.0923 Зварювання 

1206 Обладнання і технологія під-   │7.092304 Обладнання і технологія 

вищення зносостійкості і від-   │ підвищення зносостійкості  

новлення деталей машин і апа-  │ і відновлення деталей  

ратів      45  │ машин    45 

 

2513 Охорона навколишнього   │6.0702 Екологія 

середовища     45  │7.070809 Прикладна екологія 45 

    ВСЬОГО 870  │   ВСЬОГО 935 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По підготовчому відділенню в тому числі для іноземних громадян  190 

 

 1.3. ДЕРЖАВНІЙ АГРОЕКОЛОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ 

(м. Житомир) 

       │6.1301 Агрономія   100 

3102 Агрономія     100  │7.130102 Агрономія 

       │7.130103 Агроекологія 

 

       │6.1302 Зооінженерія   100 

3107 Зоотехнія     75  │7.130201 Зооінженерія  

3108 Ветеринарія    75  │7.130202 Ветеринарна медицина 

 

       │6.0702 Екологія 

       │7.070803 Радіоекологія  50 
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       │6.0501 Економіка 

0608 Бухгалтерський облік, контроль  │7.050106 Облік і аудит  75 

і аналіз господарської діяль-   │ 

ності      100 │ 

      │6.0502 Менеджмент   100 

0706 Економіка і управління в га-   │7.050205 Менеджмент зовнішньо- 

лузях агропромислового ком-  │ економічної діяльності підп- 

плексу     75  │ риємства 

      │7.050202 Аграрний менеджмент 

 

      │6.0919 Механізація та лектрифі- 

      │кація сільського господарства 75 

3113 Механізація сільського госпо-  │7.091901 Механізація сільського 

дарства     75  │ господарства 

│ 
      │7.091904 Експлуатація та ремонт 

      │ сільськогосподарської техніки 

  ВСЬОГО: 500   │   ВСЬОГО: 500 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По факультету післядипломної освіти: 

Перепідготовка з базових спеціальностей      450 

Підвищення кваліфікації         1200 

 

 1.4. СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

(м. Луганськ) 

 Базовий вищий заклад освіти 

IV рівень акредитації: 

0608 Бухгалтерський облік, контроль  │6.0501 Економіка   140 

та аналіз господарської    │7.050106 Облік і аудит  

діяльності     90 │ 

0611 Управління матеріальними ре-  │7.050108 Маркетинг 

сурсами і організація оптової   │ 

торгівлі засобами     │ 

виробництва    50  │ 

 

0701 Економіка і управління в   │6.0502 Менеджмент   50 

машинобудуванні    50  │7.050201 Менеджмент у виробни- 

       │ чій сфері 

1201 Технологія машинобудування 60  │6.0902 Інженерна механіка  575 

1203 Машини і технологія ливарного  │7.090202 Технологія машинобу- 

виробництва    55  │ дування 

1202 Металорізальні верстати і   │7.090203 Металорізальні верстати 

інструменти     60  │ та системи 

       │7.090204 Інструментальне вироб-  

│ ництво 

       │7.090205 Обладнання ливарного 

        │ виробництва 
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1204 Машини і технологія оброб-   │7.090206 Обладнання для обробки 

ки металів тиском    55  │ металів тиском 

1211 Гідравлічні машини, гідропри-  │7.090209 Гідравлічні машини, гід- 

вод і гідропневмоавто-    │ привод і гідропневмоав- 

матика     55  │ томатика 

1501 Двигуни внутрішнього    │7.090210 Двигуни внутрішнього 

згорання     55  │ згорання 

1504 Підйомно-транспортні,буді-   │7.090214 Підйомно-транспортні,   

вельні, дорожні машини і   │ будівельні, дорожні маши- 

обладнання     60  │ ни і обладнання 

1505 Автомобільне господарство  30  │7.090215 автомобілі і автомо- 

       │ більне господарство 

1709 Локомотиви    65  │7.090225 Локомотивобудування 

2006 Електронне машинобудуван-   │7.090228 Електронне машинобу- 

ня      60  │ дування 

 

       │6.0914 Комп’ютеризовані системи, 

       │ автоматика і управління 

2106 Робототехнічні системи і   │7.091403 Комп’ютеризовані ін- 

комплекси     30  │ тегровані системи і 

       │ робототехніка   30 

 

       │6.0922 Електромеханіка 

1801 Електромеханіка    55  │7.092201 Електричні машини 70 

2103 Автоматизація технологічних  │ 

процесів і виробництв   15  │ 

 

       │6.0923 Зварювання 

1205 Обладнання і технологія зва-   │7.092301 Обладнання і технологія 

рювального виробництва  55  │ зварювального виробниц- 

│ тва     55 

 

       │6.0925 Автоматизація на комп’ю- 

       │ терно-інтегровані технології 

2103 Автоматизація технологічних  │7.092501 автоматизація техноло- 

процесів і виробництв   45  │ гічних процесів і 

        │ виробництв   45 

       │6.1004 Керування транспортом 

2401 Організація перевезень і   │7.100401 Організація перевезень і 

управління на транспорті  60  │управління на транспорті  60 

ІІІ рівень акредитації: 

 

       │6.0201 Культура 

0525 Культурологія    25  │7.020101 Культурологія  25 

   

       │6.0303 Історія  

0208 Історико-архівознавство  30 │7.030303 Архівознавство  30 
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       │6.0402 Соціологія 

0203 Прикладна соціологія   30  │7.040203 Соціальна робота  20 

 

       │6.0501 Економіка 

0601 Політична економія   30  │7.050101 Економічна теорія 

0609 Економічна кібернетика  30  │7.050102 Економічна кіберне- 

       │ тика 

0610 Міжнародні економічні від-   │7.050103 Міжнародна економіка 

носини     30  │7.050104 Фінанси і кредит  

0606 Економіка і соціологія    │7.050109 Управління трудовими 

праці      60  │ ресурсами 

0604 Фінанси і кредит    30 │ 

 

       │6.0502 Менеджмент   90 

0716 Організація виробництва  30  │7.050201 Менеджмент у виробни-  

       │ чій сфері 

0210 Системи науково-технічної   │7.050207 Інформаційні системи у 

інформації      │ менеджменті 

0712 Економіка і управління в со-   │7.050210 Менеджмент освіти 

ціо-культурній сфері   30 │ 

 

       │6.0601 Право    100 

0211 Правознавсьво    60  │7.060101 правознавство 

 

       │6.0701 Фізика 

0104 Фізика     30  │7.070101 Фізика   30 

 

       │6.0802 Прикладна математика 30 

0102 Прикладна математика   30  │7.080201 Інформатика 

       │7.080202 Прикладна математика 

 

       │6.0804 Комп’ютерні науки  55 

       │7.080401 Комп’ютеризовані систе- 

        │ ми обробки інформації та  

       │ управління    25 

2204 Програмне забезпечення обчис-  │7.080403 Програмне забезпечення 

лювальної техніки і автомати-  │ обчислювальної техніки і 

зованих систем    30  │ автоматизованих систем 30 

 

      │6.0901 Інженерне матеріалоз- 

│ навство 

1110 Композиційні і порошкові   │7.090103 Композиційні і порошко- 

матеріали, покриття   30  │ ві матеріали, покриття  30 

 

       │6.0902 Інженерна механіка  60 

1710 Вагони     30  │7.090226 Вагонобудування  

2513 Охорона навколишнього сере-  │7.090229 Екологічні технології 
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довища і раціональне вико-   │ та обладнаннч 

ристання природних    │ 

ресурсів     30  │ 

 

      │6.0908 Електроніка 

2004 Електронні прилади і    │7.090804 Електронні прилади і 

пристрої     30  │ пристрої    30 

 

      │6.0909 Прилади 

1901 Приладобудування   30  │7.090901 Приладобудування 30 

 

       │6.0914 Комп’ютеризовані системи, 

       │ автоматика і управління 

2101 Автоматика і управління в   │7.091401 Автоматизоване управ- 

технічних системах   30  │ ління в технічних та організа- 

      │ ційних системах   30 

│ 
   ВСЬОГО: 1715  │   ВСЬОГО: 1740 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
IV рівень акредитації: 

       │6.0910 Електронні апарати 

2205 Конструювання і технологія    │7.091001 Конструювання і техно- 

електронних обчислювальних  │ логія електронних обчислюва- 

засобів     60  │ льних засобів   60 

     

       │6.0915 Комп’ютерна інженерія 

2201 Обчислювальні машини, комп-  │7.091501 Комп’ютерні та інтелек- 

лекси, системи і мережі  60  │ туальні системи і мережі  60 

 

ІІІ рівень акредитації: 

       │6.0501 Економіка 

0704 Економіка і управління в га-   │7.050107 Економіка 

лузях хіміко-лісового    │ підприємства   60 

комплексу     60  │ 

 

      │6.0902 Інженерна механіка 

1705 Машини і апарати хімічних   │7.090220 Обладнання хімічних 

виробництв і підприємств   │ виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів   60  │ будівельних матеріалів 60 

 

       │6.0916 Хімічна технологія та  

       │ інженерія   170 

2501 Хімічна технологія органіч-   │7.091602 Хімічна технологія  

них речовин    60  │ органічних речовин 
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2502 Хімічна технологія неорга-   │7.091603 Хімічна технологія 

нічних речовин    30  │ неорганічних речовин 

2506 Технологія переробки плас-   │7.091607 Технологія переробки 

тичних мас і еластомерів  30  │ пластичних мас і елас- 

      │ томерів 

       

      │6.0925 Автоматизація та 

      │ комп’ютерно-інтегровані  

      │ технології 

2103 Автоматизація технологічних  │7.092501 Автоматизація техноло- 

процесів і виробництв   30  │ гічних процесів і 

      │ виробництв   30 

│ 
   ВСЬОГО: 390  │   ВСЬОГО: 440 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

ЛУГАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
IV рівень акредитації: 

 

       │6.0101 Педагогіка   225 

0302 Праця     75  │7.010102 Трудове навчання 

0307 Педагогіка і психологія   50  │7.010103 Дошкільне виховання 

(дошкільна)     │ 

03308 Педагогіка і методика почат-  │7.010104 Початкове навчання 

кового навчання    100  │ 

 

      │6.0102 Фізичне виховання 

      │ і спорт    100 

0303 Фізична культура    100  │7.010201 Фізичне виховання  

       │7.040203 Фізична реабілітація 

 

       │6.0204 Музичне мистецтво 

0305 Музика     100  │7.020411 Музичне виховання 100 

 

       │6.0303 Історія    100 

0207 Історія     100  │7.030301 Історія України 

       │7.030302 Всесвітня історія 

 

       │6.0304 Філологія   225 

0219 Українська мова і    │7.030501 Українська мова і 

література     160  │ література  

0217 Російська мова і      │7.030502 Російська мова і 

література     60  │ література 

 

      │6.0703 Хімія 

0108 Хімія      60  │7.070301 Хімія    60 
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       │6.0704 Біологія 

0109 Біологія     60  │7.070401 Біологія   60 

 

       │6.0705 Географія  

0118 Географія     70  │7.070501 Географія   70 

 

ІІІ рівень акредитації: 

       │6.0304 Філологія  

0220 Іноземні мови    90  │7.030502 Англійська мова і 

       │ література    90 

 

       │6.0401 Психологія   60 

0204 Психологія     60  │7.040101 Психологія  

       │7.040102 Практична  

       │ психологія  

 

       │6.0402 Соціологія   160 

0203 Прикладна соціологія   165  │7.040202 Соціологія  

       │7.040202 Прикладна 

        │ соціологія 

       │7.040202 Соціальна робота 

 

       │6.0701 Фізика 

7.0104 Фізика     70  │7.070101 Фізика   

 70 

 

       │6.0801 Математика 

7.0101 Математика    70  │7.080101 Математика   70 

│ 
    ВСЬОГО: 1390  │   ВСЬОГО: 1390 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

Факультет післядипломної освіти 

Перепідготовка з базових напрямків    200 

Підвищення кваліфікації      500 

 

 1.5. УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ  

УНІВЕРСИТЕТУ (м. Київ) 
 За поданням Міністерства охорони здоров’я та вищого навчального 

закладу (802-02/481 від 17.04.945 і 120/2-59 від 13.04.95р.) 

 IV рівень акредитації: 

0402 лікарська справа    1200  │6.1101 Медицина   1200 

       │7.110101 Лікувальна справа 

       │7.110106 Стоматологія   

       │ 
       │   Всього:  1200 

      (з правом підготовки іноземних громадян) 

   Первинна післядипломна спеціалізація в інтернатурі на 
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   базі спеціальностей 

       │7.110101 Лікувальна справа 250 

       │7.110104 Педіатрія   150 

       │7.110105 Медико-профілактична 

       │ справа    100 

       │7.110106 Стоматологія  150 

       │   Всього:  650 

      Відділення нетрадиційної медицини 

На зміну рішення Міжга-   Надання освітніх послуг 

лузевої акредитаційної    з поглиблення знань медичних 

комісії      працівників та старшокурсників 

від 30.06.94р., пр. № 12   з напрямків нетрадиційної медицини 

      Гомеопатія     30 

      Мануальна та рефлексотерапія  90 

      Фітотерапія     60 

 

 1.6. ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ  

УНІВЕРСИТЕТУ 

(за поданням Міністерства охорони здоров’я) 

По структурному підрозділу: 

Інституту сучасних проблем медицини 

 

На зміну рішення Міжгалу-    На здійснення короткотермінових 

зевої акредитаційної ко-    курсів з проблем сучасної меди- 

місії        цини за базовими напрямками 150 

від 15.09.94р., пр. № 13 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар  

Міжгалузевої акредитаційної комісії     М. О. Присенко 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

                                                                    до протоколу засідання Міжгалузевої  

акредитаційної комісії № 17 від  

                                                                                  20.04.1995 р. 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

СЕКЦІЯ МІЖГАЛУЗЕВОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

З ПИТАНЬ АКРЕДИТАЦІЇ  ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ І ТА  ІІ  

РІВНІВ ПІДГОТОВКИ  
 

РІШЕННЯ 

  

23.02.95 р.     м. Київ    Протокол № 17 

 

Про ліцензування та атестацію 

навчальних закладів І та ІІ  

рівнів акредитації 

 

 Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів  України від 01.06.1992 

року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», від 05.01.1994 р. 

№ 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних 

закладів», наказу Міністерства освіти України від 20.10.1992 року № 157, на 

підставі висновків акредитаційної експертизи 

 

1. За поданням Державної інспекції закладів освіти України за 

наслідками  атестаційної експертизи визнати Слов’янський авіаційний 

технічний коледж цивільної авіації атестованим навчальним закладом і 

підтвердити Державну ліцензію на право Слов’янського авіаційного 

технічного коледжу цивільної авіації здійснювати освітню діяльність за 

відповідними напрямками і спеціальностями та ліцензованими обсягами 

прийому: 

 

За ІІ рівнем акредитації: 

 

6.0922 Електромеханіка        50 чол. 

6.0906 Електротехніка         50 чол. 

6.0910 Електронні апарати        75 чол. 

6.1001 Авіація і космонавтика       75 чол. 

 ВСЬОГО:          250 чол. 

 

 За І рівнем акредитації: 

 

5.09060801 Монтаж і експлуатація електрооблад- 

 нання  аеропортів       75 чол. 

5.09130405 Контрольно-вимірювальні прилади    60 чол. 

5.09221001 Експлуатація авіаційних і електриці- 
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 кованих комплексів       75 чол. 

5.10010701 Технічна експлуатація повітряних суден  

 і авіадвигунів        100 чол. 

5.10010801 Технічне обслуговування засобів механі- 

 зації і автоматизації в аеропортах     50 чол.  

 ВСЬОГО:          300 чол. 

  

2. За поданням Головного управління акредитації визнати 

атестованими і видати Державну ліцензію за І рівнем акредитації: 

 

2.1. Дніпродзержинському технікуму фізичної культури 

5.01020101 Фізичне виховання       210 чол. 

 

 2.2. Косівському училищу прикладного мистецтва ім. В. Касіяна 

5.02050601 Декоративно-ужиткове мистецтво     80 чол. 

 

 2.3. Ужгородському училищу прикладного мистецтва 

ім. А. Ерделі 

5.02050101 Живопис         10 чол. 

5.02050601 Декоративно-ужиткове мистецтво     135 чол. 

 ВСЬОГО:          145 чол. 

 

 3. За поданням Державної інспекції закладів освіти України визнати 

атестованими і видати Державну ліцензію за І рівня акредитації: 

 

 3.1. Львівському політехнічному технікуму  

5.07090201 Прикладна геодезія       30 чол. 

5.09210101 Будівництво та експлуатація будівель  

 і споруд         120 чол.  

5.13040201 Зелене будівництво і садово-паркове  

 господарство        30 чол. 

 ВСЬОГО:          180 чол. 

 

 3.2. Білгород-Дністровському морському рибопромисловому технікуму  

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     50 чол. 

5.09170801 Технологія риби і морепродуктів     75 чол. 

5.13030101 Рибництво і аквакультура      50 чол. 

5.13030201 Експлуатація техніки промислового  

рибальства і аквакультури      50 чол. 

 ВСЬОГО:          225 чол. 

 

 3.3. Білоцерківському педагогічному училищу  

5.01010301 Дошкільне виховання       60 чол. 

5.01010401 Початкове навчання       90 чол. 

5.01010601 Соціальна педагогіка       60 чол. 

5.02051101 Образотворче мистецтво, креслення    30 чол. 

 ВСЬОГО:          240 чол. 
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 3.4. Полтавському комерційному технікуму 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність    75 чол. 

5.09171001 Технологія громадського харчування    50 чол. 

 ВСЬОГО:          125 чол. 

 

 3.5. Харківському державному текстильному технікуму 

5.05010701 Економіка підприємства      50 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     50 чол. 

5.09161401 Хімічна технологія опоряджувального  

виробництва        75 чол. 

5.09180201 Прядильне виробництво      50 чол. 

5.09180301 Технологія тканин і трикотажу     75 чол. 

 ВСЬОГО:          300 чол. 

 

 3.6. Могилів-Подільському медичному училищу  

5.11010101 Лікувальна справа       60 чол. 

5.11010201 Сестринська справа       75 чол. 

5.11010601 Стоматологія        30 чол. 

 ВСЬОГО:          165 чол. 

 

 3.7. Козелецькому технікуму ветеринарної медицини  

5.13020201 Ветеринарна медицина       175 чол. 

 

 3.8. Бучацькому радгоспу-технікуму  

5.08090601 Землевпорядкування       50 чол. 

5.13010201 Агрономія         50 чол. 

5.13010203 Організація і технологія ведення  

фермерського господарства      50 чол. 

5.13020101 Зоотехнія         50 чол. 

5.13020201 Ветеринарна медицина       100 чол. 

 ВСЬОГО:          300 чол. 

 

 3.9. Харківському музичному училищу 

5.02040101 Фортепіано        25 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     15 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       25 чол. 

5.02040501 Спів          5 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       10 чол. 

5.02040801 Теорія музики        10 чол. 

5.02040901 Музичне мистецтво естради      15 чол. 

 ВСЬОГО:          125 чол. 

 

 3.10. Чернігівському музичному училищу 

5.02040101 Фортепіано        22 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     14 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    17 чол. 
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5.02040401 Народні інструменти       25 чол. 

5.02040601Хорове диригування       22 чол. 

5.02040801Теорія музики        8 чол. 

 ВСЬОГО:          108 чол. 

 

 4. За поданням споживчого товариства «Укоопспілка» видати ліцензію 

на право здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації за 

напрямками (спеціальностями) і ліцензованими обсягами прийому: 

 

 Рівненському кооперативному технікуму 

5.05010402 Банківська справа       25 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     75 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність    50 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і  

товарознавство товарів народного споживання  25 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство сільсько- 

господарської продукції      25 чол. 

5.09170601 Технологія зберігання та переробки плодів 

і овочів         25 чол. 

5.09171001 Технологія громадського харчування    25 чол. 

 ВСЬОГО:          250 чол. 

 

 Тернопільському кооперативному технікуму 

5.05010402 Банківська справа       30 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     90 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність    25 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і  

товарознавство товарів народного споживання  25 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство сільсько- 

господарської продукції      50 чол. 

5.02050901 Художнє оформлення       30 чол. 

 ВСЬОГО:          250 чол. 

 

 Хмельницькому кооперативному технікуму 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     230 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність    230 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство сільсько- 

господарської продукції      60 чол. 

 ВСЬОГО:          520 чол. 

 

 Чернігівському кооперативному технікуму  

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     120 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність    60 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство сільсько- 

господарської продукції      30 чол. 

5.09171001 Технологія громадського харчування    30 чол. 

5.06010101 Правознавство        90 чол. 
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 ВСЬОГО:          330 чол. 

 

 5. За проханням споживчого товариства «Коопспілка» і за поданням 

навчальних закладів ввести окремі спеціальності, а також змінити об’єми 

ліцензованим навчальним закладам: 

 

 Донецькому кооперативному технікуму  

5.05010401 Фінанси і кредит        30 чол. 

5.05020402 Банківська справа       30 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     60 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність    30 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і това- 

рознавство товарів народного споживання   30 чол. 

 ВСЬОГО:          180 чол. 

 

 Житомирському кооперативному технікуму 

5.05010402 Банківська справа       30 чол.  

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     60 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність    30 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і това- 

рознавство товарів народного споживання   30 чол. 

 ВСЬОГО:          150 чол. 

 

 Київському кооперативному технікуму 

5.05010402 Банківська справа       30 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     180 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність    90 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і това- 

рознавство товарів народного споживання   90 чол. 

 ВСЬОГО:          390 чол. 

 

 Львівському кооперативному технікуму  

5.05010402 Банківська справа       30 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     60 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність    30 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і това- 

рознавство товарів народного споживання   30 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство сільсько- 

господарської продукції      30 чол. 

5.09171001 Технологія громадського харчування    50 чол. 

5.0610101 Правознавство        60 чол. 

 ВСЬОГО:          290 чол. 

 

 Миколаївському кооперативному технікуму 

5.06010401 Фінанси і кредит        25 чол. 

5.05010402 Банківська справа       25 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     26 чол. 
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5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність    50 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство  

сільськогосподарської торгівлі     25 чол. 

5.09171001 Технологія громадського харчування    25 чол. 

5.06010101 Правознавство        25 чол. 

 ВСЬОГО:          200 чол. 

 

 Чернігівському кооперативному технікуму  

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     60 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність    60 чол. 

 ВСЬОГО:          120 чол. 

 

 6. За поданням Міністерства культури України видати ліцензію на 

здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації, 

  

 6.1. За статусом музичного училища з ліцензованим обсягом прийому: 

 

 Артемівське музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     15 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       20 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       15 чол. 

5.02040801 Теорія музики        10 чол. 

 ВСЬОГО:          110 чол. 

 

 Вінницьке музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     20 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       20 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       15 чол. 

5.02040801 Теорія музики        10 чол. 

 ВСЬОГО:          105 чол. 

 

 Дзержинське музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        15 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     15 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    15 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       15 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       10 чол. 

5.02040801 Теорія музики        10 чол. 

 ВСЬОГО:          80 чол. 

 

 Дніпропетровське музичне училище  

5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     20 чол. 
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5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       20 чол. 

5.02040501 Спів          10 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       20 чол. 

5.02040801 Теорія музики        15 чол. 

 ВСЬОГО:          125 чол. 

 

 Дніпродзержинське музичне училище  

5.02040101 Фортепіано        15 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     15 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    15 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       15 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       15 чол. 

5.02040801 Теорія музики        5 чол. 

 ВСЬОГО:          80 чол. 

 

 Донецьке музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        10 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     10 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    10 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       10 чол. 

5.02040501 Спів          5 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       10 чол. 

5.02040801 Теорія музики        5 чол. 

5.02040901 Музичне мистецтво естради      10 чол. 

 ВСЬОГО:          70 чол. 

 

 Дрогобицьке музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        15 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     15 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    15 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       15 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       14 чол. 

5.02040801 Теорія музики        4 чол. 

 ВСЬОГО:          78 чол. 

 

 Запорізьке музичне училище  

5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     15 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       20 чол. 

5.02040501 Спів          5 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       15 чол. 

5.02040801 Теорія музики        9 чол. 

 ВСЬОГО:          104 чол. 

 

Івано-Франківське музичне училище 
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5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     20 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       20 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       10 чол. 

5.02040801 Теорія музики        6 чол. 

 ВСЬОГО:          96 чол. 

 

 Київське музичне училище  

 денне навчання  

5.02040101 Фортепіано        15 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     15 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    15 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       15 чол. 

5.02040501 Спів          5 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       15 чол. 

5.02040801 Теорія музики        7 чол. 

5.02040901 Музичне мистецтво естради      15 чол. 

 ВСЬОГО:          102 чол. 

 

 Кіровоградське музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     20 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       20 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       8 чол. 

5.02040801 Теорія музики        4 чол. 

 ВСЬОГО:          92 чол. 

 

 Криворізьке музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     15 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    15 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       15 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       12 чол. 

5.02040801 Теорія музики        5 чол. 

5.02040901 Музичне мистецтво естради      10 чол. 

 ВСЬОГО:          92 чол. 

 

 Луцьке музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     20 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       20 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       20 чол. 

5.02040801 Теорія музики        4 чол. 

 ВСЬОГО:          104 чол. 
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 Львівське музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        15 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     12 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    15 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       15 чол. 

5.02040501 Спів          5 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       10 чол. 

5.02040801 Теорія музики        5 чол. 

5.02040901 Музичне мистецтво естради      10 чол. 

 ВСЬОГО:          87 чол. 

 

 Маріупольське музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        15 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     12 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    12 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       10 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       8 чол. 

5.02040801 Теорія музики        5 чол. 

 ВСЬОГО:          62 чол. 

 

 Одеське музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     20 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       20 чол. 

5.02040501 Спів          5 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       9 чол. 

5.02040801 Теорія музики        5 чол. 

5.02040901 Музичне мистецтво естради      12 чол. 

 ВСЬОГО:          110 чол. 

 

 Сумське музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        15 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     10 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    10 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       15 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       10 чол. 

5.02040801 Теорія музики        6 чол. 

 ВСЬОГО:          66 чол. 

 

 Тернопільське музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     20 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       20 чол. 

5.02040501 Спів          5 чол. 
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5.02040601 Хорове диригування       10 чол. 

5.02040801 Теорія музики        7 чол. 

 ВСЬОГО:          102 чол. 

 

 Ужгородське музичне училище  

5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     20 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       20 чол. 

5.02040501 Спів          5 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       15 чол. 

5.02040801 Теорія музики        10 чол. 

 ВСЬОГО:          110 чол. 

 

 Херсонське музичне училище  

5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     20 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       20 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       15 чол. 

5.02040801 Теорія музики        10 чол. 

 ВСЬОГО:          105 чол. 

 

 Хмельницьке музичне училище 

5.02040101 Фортепіано        20 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     20 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    20 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       20 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       15 чол. 

5.02040801 Теорія музики        5 чол. 

 ВСЬОГО:          100 чол. 

 

 Чернівецьке музичне училище  

5.02040101 Фортепіано        10 чол. 

5.02040201 Оркестрові струнні інструменти     10 чол. 

5.02040301 Оркестрові духові та ударні інструменти    15 чол. 

5.02040401 Народні інструменти       10 чол. 

5.02040601 Хорове диригування       10 чол. 

5.02040801 Теорія музики        5 чол. 

 ВСЬОГО:          60 чол. 

 

 6.2. За статусом театрального художньо-технічного училища з 

встановленим обсягом прийому: 

 

 Одеське театральне художньо-технічне училище 

5.02020501 Театрально-декораційне мистецтво    30 чол. 

5.09060602 Світлотехнічне забезпечення видовищних  
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засобів         10 чол. 

5.02041001 Звукорежисура        10 чол. 

6.09021403 Технічне обслуговування та ремонт устатку- 

вання театрально-видовищних закладів    10 чол. 

 ВСЬОГО:          60 чол. 

 

 6.3. За статусом художнього училища з ліцензованим обсягом прийому: 

 

 Луганське художнє училище 

5.02050101 Живопис         30 чол. 

5.02050901 Художнє оформлення       30 чол. 

 ВСЬОГО:          60 чол. 

 

 Одеське художнє училище 

5.02050101 Живопис         32 чол. 

5.02050301 Скульптура        12 чол. 

5.02050901 Художнє оформлення       30 чол. 

5.02050601 Декоративно-ужиткове мистецтво     12 чол. 

 ВСЬОГО:          86 чол. 

 

 Дніпропетровське художнє училище 

5.02050101 Живопис         25 чол. 

5.02050901 Художнє оформлення       14 чол. 

5.02050601 Декоративно-ужиткове мистецтво     8 чол. 

 ВСЬОГО:          47 чол. 

 

 Кримське художнє училище ім. М. С. Самокиша 

5.02050101 Живопис         15 чол. 

5.02050901 Художнє оформлення       15 чол. 

 ВСЬОГО:          30 чол. 

 

 Донецьке художнє училище  

5.02050101 Живопис         20 чол. 

5.02050901 Художнє оформлення       20 чол. 

 ВСЬОГО:          40 чол. 

 

 6.4. За статусом театрального училища з ліцензованим обсягом 

прийому: 

 

 Дніпропетровське театральне училище 

5.02020101 Акторське мистецтво       40 чол. 

5.02020301 Хореографія        20 чол. 

 ВСЬОГО:          60 чол. 

 

 6.5. За статусом кінотехнікуму з ліцензованим обсягом прийому: 

 

 Шахтарський кінотехнікум 
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5.09120301 Виробництво і технічна експлуатація відео-,  

аудіотехніки і кіноустановок      50 чол. 

 

 6.6. За статусом училища естрадно-циркового мистецтва з 

ліцензованим обсягом прийому: 

 

 Київське училище естрадно-циркового мистецтва  

5.02020102 Циркове мистецтво       20 чол. 

5.02020103 Мистецтво естради       20 чол. 

 ВСЬОГО:          40 чол. 

 

 7. За поданням Головного управління акредитації, 

 

 7.1. Видати ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за 

напрямками (спеціальностями) і ліцензованими обсягами прийому за І рівнем 

акредитації: 

 Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава) 

5.11010201 Сестринська справа       60 чол. 

5.11010601 Стоматологія        80 чол. 

5.11010602 Стоматологія ортопедична      30 чол.  

 ВСЬОГО:         170 чол. 

 

 7.2. Видати ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за І 

рівнем акредитації за напрямками (спеціальностями) і ліцензованими 

обсягами прийому: 

 

 Кременчуцькому педагогічному училищу 

5.01010301 Дошкільне виховання       180 чол. 

5.01020401 Початкове навчання       180 чол. 

 ВСЬОГО:          360 чол. 

 

 Одеському педагогічному училищу 

5.01010301 Дошкільне виховання       100 чол. 

5.01010401 Початкове навчання       100 чол. 

 ВСЬОГО:          200 чол. 

 

 Прилуцькому педагогічному училищу 

5.01010201 Трудове навчання       50 чол. 

5.01010301 Дошкільне виховання       50 чол. 

5.01020401 Початкове навчання       100 чол. 

 ВСЬОГО:          200 чол. 

 

 Самбірському педагогічному училищу 

5.01010401 Початкове навчання       120 чол. 

5.02051101 Образотворче мистецтво, креслення    30 чол. 

ВСЬОГО:          150 чол. 
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 Хмельницькому педагогічному училищу  

5.01010301 Дошкільне виховання       25 чол. 

5.01010401 Початкове навчання       175 чол. 

5.02041101 Музичне виховання       25 чол. 

 ВСЬОГО:          225 чол. 

 

 Селидівському гірничому технікуму 

5.09030201 Технологія підземної розробки     90 чол. 

5.09030401 Шахтне і підземне будівництво     60 чол. 

5.09030601 Експлуатація та ремонт гірничого  

електромеханічного обладнання та  

автоматичних пристроїв      60 чол. 

 ВСЬОГО:          210 чол. 

 

 7.3. Дати згоду на зміну назви Ужгородського вечірнього технікуму 

електронних пристроїв на Ужгородський технікум електронних приладів і 

надати ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за І рівнем 

акредитації за напрямками (спеціальностями) за денною формою навчання: 

5.09100201 Радіоапаратобудування      50 чол. 

5.09020201 Обробка матеріалів на верстатах та  

автоматичних лініях       50 чол. 

5.09070401 Технічне обслуговування і ремонт  

побутової радіоелектронної техніки    50 чол. 

 ВСЬОГО:          150 чол. 

 

 7.4. З окремих спеціальностей за І рівнем акредитації Бердичівському 

машинобудівному коледжу за рахунок скорочення спеціальності «Ливарне 

виробництво кольорових і чорних металів» 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     30 чол. 

 

 Вінницькому технікуму електронних приладів за рахунок 

ліцензованого обсягу прийому 

 

5.05010701 Економіка підприємства      30 чол. 

5.05010801 Комерційна діяльність       30 чол. 

5.09220601 Електроустаткування автомобілів і тракторів   60 чол. 

 ВСЬОГО:          120 чол. 

 

 Білоцерківському технікуму м’ясної і молочної промисловості понад 

встановлений ліцензований обсяг  

5.09170901 Технологія молока і молочних продуктів    30 чол. 

 

 Київському оптико-механічному технікуму за І рівнем акредитації 

замість ліцензованої спеціальності 2102 «Технічне обслуговування верстатів 

з ЧПУ та РТК» 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     50 чол. 
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 Бердянському машинобудівному коледжу за рахунок скорочення 

прийому на спеціальність 5.09020701 «Технічне обслуговування верстатів з 

програмним управлінням і робото технічних комплексів» 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     25 чол. 

 

 Борщівському агротехнічному коледжу в межах ліцензованого об’єму 

за І рівнем акредитації  

 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство  

сільськогосподарської продукції     60 чол. 

5.13010201 Агрономія         60 чол. 

 ВСЬОГО:          120 чол. 

 

 Маріупольському машинобудівному технікуму в межах ліцензованого 

об’єму прийому. 

 

5.09020202 Технічне обслуговування і ремонт устатку- 

вання підприємств машинобудування    60 чол. 

5.00040301 Програмування для електронно-обчислю- 

вальних машин і автоматизованих систем   60 чол. 

 ВСЬОГО:          120 чол. 

 

 7.5. Збільшити ліцензований обсяг прийому Слов’янському радгоспу-

технікуму 

 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     125 чол. 

5.09190101 Механізація сільського господарства    125  чол. 

 ВСЬОГО:          250 чол. 

 

 7.6. Видати ліцензію на право здійснення освітньої діяльності 

Харківському машинобудівному технікуму  

підготовчому відділенню іноземних громадян     25 чол. 

за фаховою підготовкою іноземних громадян     60 чол. 

 ВСЬОГО:          85 чол. 

 

 7.7. Видати ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за І 

рівнем акредитації за напрямками (спеціальностями) і ліцензованими 

обсягами прийому  

 

 Ялтинському медичному училищу 

5.11010201 Сестринська справа       150 чол. 

5.11010301 Лабораторна справа       30 чол. 

5.11020101 Фармація         30 чол. 

 ВСЬОГО:          210 чол. 

 

 7.8. Євпаторійському медичному училищу 

5.11010201 Сестринська справа       120 чол. 
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5.11010301 Лабораторна справа       30 чол. 

 ВСЬОГО:          150 чол. 

 

 8. Пропонувати Головному управлінню акредитації провести перевірку 

виконання умов ліцензування у Євпаторійському медичному училищі через І 

рік. 

 

 9. Рекомендувати Головному управлінню акредитації та Державній 

інспекції закладів освіти України після затвердження «Положення про вищий 

навчальний заклад» підготувати відповідні документи для розгляду питання 

щодо зміни назви та статусу Дніпродзержинського технікуму фізичної 

культури, Косівського та Ужгородського училищ прикладного мистецтва і 

Бучачського радгоспу-технікуму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова секцій Міжгалузевої  

акредитаційної комісії       О. М. Бурлаков 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

                                                                    до протоколу рішення Міжгалузевої  

акредитаційної комісії № 17 від  

                                                                                  20.04.1995 р. 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

СЕКЦІЯ МІЖГАЛУЗЕВОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З  

ПИТАНЬ АКРЕДИТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЛІЦЕЇВ, ГІМНАЗІЙ  
 

РІШЕННЯ  

  

Від 17 січня 1995 р.        Протокол № 17 

 

Про ліцензування професійних  

навчально-виховних закладів 

 

 

 Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1993 

року № 12 «Про перебудову системи професійно-технічного навчання» та від 

5 квітня 1994 року № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації 

навчально-виховних закладів», наказу Міністерства освіти України від 

29.09.94 р. № 274 «Про організацію ліцензування професійних навчально-

виховних закладів України», результатів розгляду висновків ліцензійної 

експертизи на засіданні секції Міжгалузевої акредитаційної комісії: 

 

 1. За поданням Державної інспекції закладів освіти: 

 

 1.1. Видати державну ліцензію на право здійснення освітньої діяльності 

строком на п’ять років з ліцензованим обсягом підготовки робітничих кадрів 

з професій: 

 

 Професійні навчально-виховні заклади Вінницької області 

 

 1.1.1. ПТУ № 1 м. Жмеринка  

5-038 – провідник пасажирського вагону (потягів міжнародного  

сполучення)         25 чол. 

5-004 – оглядач-ремонтник вагонів      75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник     75 чол. 

5-036 – бригадир (звільнений) по поточному утриманню і  

ремонту колії та штучних споруд)     75 чол. 

 

 1.1.2. ПТУ № 2 м. Вінниця 

1-103 – верстатник широкого профілю; оператор верстатів  

з ПУ          75 чол. 
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1-158 – слюсар-ремонтник        75 чол. 

1-145 – слюсар-механоскладальних робіт     75 чол. 

1-148 – слюсар з ремонту автомобілів      150 чол. 

7-011 – кухар          225 чол. 

 

 1.1.3. ПТУ № 3 м. Вінниця 

1-093 – наладчик автоматичних і агрегатних верстатів   75 чол. 

1-112 – шліфувальник         75 чол. 

1-103 – верстатник широкого профілю; оператор верстатів  

з ПУ          75 чол. 

1-092 – контролер верстатник та слюсарних робіт    75 чол. 

1-030 – електромонтер по ремонту електрообладнання   75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; паркетник      50 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр  

будівельний         50 чол.   

7-001 – кухар          225 чол. 

 

 1.1.4. ПТУ № 4 м. Вінниця 

5-044 – телеграфіст         150 чол. 

5-019 – кабельник-спаювальник; електромонтер лінійних  

споруд телефонного зв’язку та радіофікації    150 чол. 

3-121 – монтажник радіоелектронної апаратури та та приладів  225 чол. 

1-033 – оператор електронно-обчислювальних машин   25 чол. 

7-011 – кухар          25 чол. 

 

 Для перепідготовки незайнятого населення за замовленнями державної 

служби зайнятості:  

- телеграфіст, оператор поштового зв’язку     5 чол. 

- секретар-друкарка         120 чол. 

- кабельник-спарювальник        10 чол. 

- оператор персональних електронно-обчислювальних машин  120 чол. 

- оператор персональних обчислювальних машин    25 чол. 

- радіомеханік по обслуговуванню радіоелектронної  

апаратури і приладів        10 чол. 

 

 1.1.5. ВПУ № 5 м. Вінниця 

4-117 – столяр будівельний; різьбяр по дереву, інкрустатор  150 чол. 

4-120 – штукатур і лицювальник-плиточник;  

лицювальник-мозаїст        75 чол. 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних  

систем та обладнання;       75 чол. 

електрозварник ручного зварювання     75 чол. 

4-011 – маляр будівельний (з художнього оздоблення)   75 чол. 

4-005 – муляр; монтажник по монтажу сталевих та залізо- 

бетонних конструкцій       75 чол. 

4-143 – виконавець художньо-оформлювальних робіт   75 чол. 

4-003 – муляр          25 чол. 
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 1.1.6. ПТУ № 6 смт. Браїлів Жмеринського району 

1-147 – слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та  

автоматики         75 чол. 

1-149 – слюсар з ремонту автомобілів; водій автомобіля   150 чол. 

1-161 – слюсар-електромонтажник       75 чол. 

8-031 – слюсар-ремонтник;        75 чол. 

зайнятий на ремонті електрообладнання, паливної  

апаратури та гідравличної системи тракторів,  

автомобілів та комбайнів       75 чол. 

 

 1.1.7. ПТУ № 8 м. Бар 

4-005 – муляр; монтажник по монтажу сталевих та  

залізобетонних конструкцій      75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      125 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр  

будівельний         150 чол.  

1-105 – токар          75 чол. 

1-063 – електрозварник ручного зварювання     50 чол. 

1-059 – електрогазозварник        25 чол. 

4-012 – маляр будівельний; штукатур      50 чол. 

1-060 – електрогазозварник; електрозварник на  

автоматичних та напівавтоматичних машинах   75 чол. 

 

 1.1.8. ПТУ № 9 смт. Крижопіль 

4-120 – штукатур; лицювальник плиточник; маляр  

будівельний         75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; паркетник      75 чол. 

1-059 – електрогазозварник        75 чол. 

4-119 – штукатур         50 чол. 

7-066 – секретар-друкарка        75 чол. 

3-045 – електрослюсар з ремонту електричних машин;  

електрозварник ручної зварки      75 чол. 

4-125 – електромонтажник по освітленню і освітлю- 

вальних мережах, електромонтажник по силових  

мережах і електрообладнанню      75 чол. 

1-059 – електрогазозварник        25 чол. 

 

 1.1.9. ПТУ № 10 м. Немирів 

1-059 – електрогазозварник        50 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      100 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр  

будівельний         50 чол. 

4-005 – муляр; штукатур        50 чол. 

 

 1.1.10. ПТУ № 11 м. Вінниця  

3-121 – монтажник радіоелектронної апаратури та приладів  75 чол. 
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1-025 – радіомеханік по ремонту та обслуговуванню  

радіотелевізійної апаратури      75 чол. 

1-031 – електромонтер по обслуговуванню та ремонту  

електрообладнання        75 чол.  

3-112 – монтажник-вакуумник       75 чол. 

3-092 – складальник мікросхем       75 чол. 

3-094 – складальник напівпровідникових приладів;  

випробувач деталей та приладів      75 чол. 

1-160 – слюсар-електрик з ремонту електрообладнання   75 чол. 

7-066 – секретар-друкарка        75 чол. 

 

 1.1.11. ПТУ № 12 м. Гнівань 

4-133 – машиніст крана (крановщик) по управлінню  

башенними самохідними кранами, мостовими та  

козловими кранами        150 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      150 чол. 

6-054 – оператор швейного обладнання; швачка    100 чол. 

8-034 – електромонтер по обслуговуванню та ремонту  

електрообладнання, зайнятого в сільському вироб- 

ництві; водій автомобіля       75 чол. 

1-060 – електрогазозварник; електрозварник на авто- 

матичних машинах; контролер зварювальних робіт   100 чол. 

4-133 – машиніст крана (крановщик) по управлінню  

башенними самохідними, козловими та мостовими  

кранами          25 чол. 

 

 1.1.12. ПТУ № 14 смт. Вороновиця Вінницької області 

4-047 – монтажник внутрішніх сантехнічних систем і  

обладнання; газозварник       50 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       50 чол. 

6-057 – швачка          100 чол. 

7-011-А – кухар-кондитер        100 чол. 

8-017 – пасічник          100 чол. 

8-013 – оператор по ветеринарній обробці тварин,  

препаратор ветеринарний       100 чол. 

 

 1.1.13. ПТУ № 15 м. Вінниця  

6-055 – кравець          550 чол. 

6-055-А – кравець-вишивальниця       25 чол. 

6-052 – закрійник         100 чол. 

6-023 – в’язальниця трикотажних виробів, полотна    50 чол. 

6-046 – взуттєвик з індпошиття взуття      50 чол. 

1-026 – радіомеханік з обслуговування та ремонту  

радіотелевізійної апаратури; радіомонтер антен   25 чол.   

6-049 – кушнір-розкрійник; швачка      50 чол. 

7-056 – перукар          50 чол. 
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7-054 – фотограф         25 чол. 

6-053 – модистка головних уборів; швачка     50 чол. 

 

 1.1.14. ПТУ № 16 м. Вінниця  

1-203 – слюсар-складальник літаючих апаратів    100 чол. 

1-145 – слюсар-механоскладальних робіт     75 чол. 

1-201 – слюсар-складальник двигунів      150 чол. 

1-146 – слюсар-механоскладальних робіт; контролер  

станочних та слюсарних робіт; розмітник    25 чол. 

 

 1.1.15. ПТУ № 17 м. Козятин  

5-080 – помічник машиніста тепловозу      75 чол. 

5-057 – машиніст рефрижераторних установок     50 чол. 

5-072 – черговий по залізничній станції      250 чол. 

5-037 – провідник пасажирських вагонів (поїздів  

міжнародного сполучення)       250 чол. 

7-011-А – кухар-кондитер        250 чол. 

5-008 – електромонтер контактної мережі (для роботи  

на залізничному транспорті)      100 чол. 

5-081 – помічник машиніста електровозу     150 чол. 

5-012 – електромонтер устаткування сигналізації,  

централізації, блокування       75 чол. 

1-154 – слюсар по ремонту рухомого складу     75 чол. 

5-004 – оглядач-ремонтних вагонів      75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      150 чол. 

4-005 – муляр; монтажник по монтажу сталевих та  

залізобетонних конструкцій      75 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр  

будівельний         75 чол. 

5-081 – помічник машиніста електровозу     100 чол. 

 

 1.1.16. ПТУ № 18 м. Вінниця  

5-051 – водій трамваю         100 чол. 

5-052 – водій тролейбуса        125 чол. 

 

 1.1.17. ПТУ № 19 м. Вінниця 

3-121 – монтажник радіоелектронної апаратури та приладів  150 чол. 

1-025 – радіомеханік по обслуговуванню і ремонту радіо- 

телеапаратури         150 чол. 

1-144 – слюсар-інструментальник       75 чол. 

1-103 -  верстатник широкого профілю; оператор верстатів  

з програмним управлінням       75 чол. 

7-011 – кухар          150 чол. 

 

 1.1.18. ПТУ № 2 м. Вінниця 

6-057 – швачка          300 чол. 

6-050 – пошивник шкіргалантерейних виробів     25 чол. 
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6-057-А – швачка вишивальниця       50 чол. 

6-055 – кравець          25 чол. 

  

Могилів-Подільська філія  

6-057 – швачка          200 чол. 

 

 Тульчинська філія  

6-057 – швачка          50 чол. 

 

 Хмельницька філія  

6-057 – швачка          175 чол. 

 

 1.1.19. ПТУ № 21 м. Калинівка 

1-106 – токар; токар-карусельник; токар-револьверник;  

оператор верстатів з ПУ       75 чол. 

1-060 – електрогазозварник; електрозварник на автома- 

тичних та напівавтоматичних машинах; контролер  

зварних робіт         75 чол. 

1-031 – електромонтер по ремонту та обслуговуванню  

електрообладнання        25 чол. 

6-054 – оператор швейного обладнання; швачка    75 чол. 

7-011 – кухар          75 чол. 

 

 1.1.20. ПТУ № 24 с. Городківка Крижопільського району  

8-105 – апаратник варки утфелю; апаратник дифузії;  

апаратник випарювання; апаратник дефекосатурації  

бурякового соку; штукатур       75 чол. 

1-012 – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу    75 чол. 

8-029 – слюсар з ремонту сільськогосподарських машин  

і обладнання; слюсар з ремонту автомобілів    50 чол. 

1-059 – електрогазозварник        50 чол. 

1-029 – електромонтер з обслуговування електрообладнання  50 чол. 

 

 1.1.21. ВПУ № 31 с. Заболотне Крижопільського району  

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   125 чол. 

7-011-А – кухар-кондитер        100 чол. 

6-055 – кравець          75 чол. 

8-033 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      175 чол. 

7-066 – секретар-друкарка        25 чол. 

4-032 – машиніст крану автомобільного      75 чол. 

11442 – перепідготовка водіїв автомобіля категорії «В», 

«С» (газобалонник)        15 чол. 

 

 1.1.22. ВПУ № 32 с. Гушинці Калинівського району  

8-002 – тракторист-машиніст       50 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 



7 

ремонтник; водій автомобіля      250 чол. 

8-001 – плодоовочівник        75 чол. 

8-046 – тракторист широкого профілю на меліоративних  

роботах; слюсар-ремонтник; водій автомобіля   75 чол. 

6-057 – швачка          75 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   100 чол. 

1-033 – оператор електронно-обчислювальних машин   25 чол. 

4-032 – машиніст крану автомобільного      125 чол. 

11442 – підготовка водіїв для Збройних сил України;    275 чол. 

водіїв автотранспортних засобів категорії «В», «С»  275 чол. 

12482 – перепідготовка за замовленням центру зайнятості;  

виготовлювач художніх виробів з лози    25 чол. 

 

 1.1.23. ПТУ № 33 с. Зозів Липовецького району 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      175 чол. 

1-120 – машиніст холодильних установок     50 чол. 

8-001 – плодоовочівник        75 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   100 чол. 

7-011-А – кухар-кондитер        75 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорій «В», «С» для  

Збройних Сил України       250 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    25 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    25 чол. 

 

 1.1.24. ПТУ № 34 с. Кузьминці Барського району  

8-001 – плодоовочівник        75 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       75 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      225 чол. 

8-007 – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу;  

обліковець молока на тваринницьких комплексах і  

фермах          75 чол. 

7-011 – кухар          75 чол. 

19203 – перепідготовка за професіями тракторист-машиніст  50 чол. 

 

 1.1.25. ПТУ № 35 с. Олігопіль Чечельницького району  

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      150 чол. 

8-007 – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу;  

обліковець молока на тваринницьких комплексах і  

фермах          75 чол. 

8-034 – електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий в с/г виробництві;  

водій автомобіля        75 чол. 

1-059 – електрогазозварник        75 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; лицювальник- 
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мозаїчник         50 чол. 

5-047 – водій автомобіля        25 чол. 

 

 1.1.26. ПТУ № 36 с. Михайлівці Мурованокуриловецького району  

8-001 – плодоовочівник        75 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      75 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       50 чол. 

7-011 – кухар          75 чол. 

8-017 – пасічник; водій автомобіля       75 чол. 

 

 1.1.27. ПТУ № 37 м. Теплик 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      250 чол. 

8-034 – електромонтер з ремонту та обслуговування електро- 

обладнання в сільськогосподарському виробництві;  

водій автомобіля категорії «В», «С»     75 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      75 чол. 

8-001 – плодоовочівник        75 чол. 

5-047 – водій автомобіля        25 чол. 

7-011 – кухар          25 чол. 

 

 1.1.28. ПТУ № 38 с. Мазурівка Чернівецького району  

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      270 чол. 

8-001 – плодоовочівник        75 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   75 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       25 чол. 

8-031 – слюсар-ремонтник, зайнятий на ремонті електро- 

обладнання, паливної апаратури і гідравлічної  

системи тракторів, автомобілів, комбайнів    25 чол. 

6-057 – швачка          25 чол. 

 

 1.1.29. ПТУ № 39 с. Комаргород Томашпільського району  

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      175 чол. 

8-001 – плодоовочівник        125 чол. 

1-059 – електрогазозварник        50 чол. 

7-011-А – кухар-кондитер        75 чол. 

 

 1.1.30. ПТУ № 40 м. Хмільник  

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      275 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      75 чол. 

7-011-А – кухар-кондитер        200 чол. 

8-017 – пасічник; водій автомобіля       25 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 
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 1.1.31. ПТУ № 41 м. Тульчин 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      300 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       100 чол. 

8-008 – механізатор тваринницьких комплексів і механі- 

зованих ферм; електромонтер по ремонту та обслу- 

говуванню електрообладнання та водій автомобіля   75 чол. 

 

 Дозволити проводити перепідготовку незайнятого населення за 

направленням державної служби зайнятості за професією: шифр – 11442 – 

водій автомобіля категорій «В», «С»      25 чол. 

 

 1.1.32. ПТУ № 42 смт. Погребище 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      175 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       50 чол. 

8- 035 – електромонтер сільської електрифікації і зв’язку;  

водій автомобіля        75 чол. 

7-011-А – кухар-кондитер        50 чол. 

8-001 – плодоовочівник        25 чол. 

8-033 – електрогазозварник; водій автомобіля     25 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      25 чол. 

8-001 – плодоовочівник        75 чол. 

 

 1.1.33. ПТУ № 43 с. Нова Гребля Калинівського району  

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      150 чол. 

7-011 – кухар          50 чол. 

8-120 – бухгалтер сількогосподарського виробництва   25 чол. 

 

 1.1.34. ПТУ № 44 м. Вінниця  

8-061 – забійник худоби        25 чол. 

8-063 – виготовлювач м’ясних напівфабрикатів; жилу- 

вальник м’яса і субпродуктів; оператор автомати  

по виробництву напівфабрикатів і різних м’ясо- 

продуктів          50 чол. 

8-065 – обвалювальник м’яса       25 чол. 

8-069 – розбирач субпродуктів; збирач ендокринно- 

ферментної сировини; апаратник заморожування  

ендокринно-ферментної сировини і м’ясопродуктів  25 чол. 

8-070 – формувальник ковбасних виробів; виготовлювач  

натуральної та штучної ковбасної оболонки    25 чол. 

8-094 – апаратник стерилізації консервів; варник харчової  

сировини і продуктів        75 чол. 

7-003 – пекар; тістоміс; машиніст тісторозробних машин;  

кондитер          50 чол. 
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 1.1.35. Якушинецьке спеціальне училище Вінницького району  

4-012 – маляр будівельний; штукатур      25 чол. 

4-116 – столяр будівельний        100 чол. 

4-046 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем і  

обладнання         25 чол. 

4-165 – верстатник деревообробних верстатів     50 чол. 

4-167 – столяр (виробництво художніх меблів)     20 чол. 

 

 1.1.36. Філія ПТУ № 2 м. Вінниця 

1-105 – токар          25 чол. 

1-101 – оператор автоматичних і напівавтоматичних  

ліній верстатів і установок       75 чол. 

1-147 – слюсар контрольно-вимірювальних приладів і  

автоматики         25 чол. 

1-148 – слюсар з ремонту автомобілів      50 чол. 

 

 1.1.37. ПТУ № 11 м. Вінниця 

 Для перепідготовки незайнятого населення за замовленням державної 

служби зайнятості: 

1-160 – слюсар-електрик з ремонту електрообладнання   25 чол. 

1-026 – радіомеханік по ремонту та обслуговуванню  

радіотелеапаратури        25 чол. 

7-066 – секретар-друкарка        25 чол. 

 

 Професійні навчально-виховні заклади Волинської області 

 

 1.1.38. ПТУ № 1 м. Нововолинська 

1-148 – слюсар по ремонту автомобілів      150 чол. 

2-013 – машиніст електровозу       100 чол. 

2-022 – електрослюсар підземний       100 чол. 

4-005 – муляр; штукатур        25 чол. 

4-012 – маляр будівельний; штукатур      75 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник     150 чол. 

7-011-А – кухар-кондитер        150 чол. 

 

 1.1.39. ПТУ № 3 смт. Торчина  

1-059 – електрогазозварник        75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 

7-011 – кухар          75 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст (широкого профілю); слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      150 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      75 чол. 

 

 1.1.40. ПТУ № 4 м. Камінь-Каширська  

1-059 – електрогазозварник        100 чол. 

4-019 – машиніст бульдозера; машиніст скрепера; машиніст  

грейдера причіпного        175 чол. 
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4-117 – столяр будівельний; тесляр      150 чол. 

7-033-А – майстер сільського будівництва     225 чол. 

 

 1.1.41. ПТУ № 5 м. Ковеля 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  75 чол. 

4-167 – столяр (виробництво художніх меблів)     100 чол. 

6-054 – оператор швейного обладнання; швачка    25 чол. 

7-033-А – різьбяр по дереву та бересті; інкрустатор    150 чол. 

 

 1.1.42. ПТУ № 6 м. Луцька 

1-031 – електромонтер по ремонту і обслуговуванню  

електрообладнання        75 чол. 

1-158 – слюсар-ремонтник        75 чол. 

1-103 – верстатник широкого профілю      150 чол. 

6-055 – кравець          225 чол. 

7-060-А – кіномеханік         75 чол. 

 

 1.1.43. ПТУ № 7 м. Ковеля 

1-031 – електромонтер по ремонту і обслуговуванню  

електрообладнання        75 чол.  

1-059 – електрогазозварник        75 чол. 

1-103 – верстатник широкого профілю      75 чол. 

4-256 – гончар; живописець        45 чол. 

6-051 – вишивальниця (художня вишивка)     90 чол. 

7-048 – виготовлювач художніх виробів з лози     45 чол. 

 

 1.1.44. ПТУ № 8 м. Любомля  

4-004 – муляр; штукатур; пічник       25 чол. 

4-012 – маляр будівельний; штукатур      50 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 

4-135 – електрозварник ручного зварювання     75 чол. 

6-055 – кравець легкого одягу       150 чол. 

7-011 – кухар          75 чол. 

 

 1.1.45. ПТУ № 10 м. Луцька 

6-007 – оператор рівничного обладнання; оператор  

стрічкового обладнання       75 чол. 

6-011 – прядильник         75 чол. 

6-013 – ткач          75 чол. 

6-038 – ткач ручного ткацтва       75 чол. 

6-023-А – в’язальниця трикотажних виробів полотна;  

швачка          75 чол. 

6-051-А – вишивальниця; мереживниця      75 чол. 

6-054 – оператор швейного обладнання; швачка    75 чол. 

6-055-А – кравець; квіткарка        75 чол. 
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 1.1.46. ПТУ № 11 м. Нововолинська 

1-103 – верстатник широкого профілю      150 чол. 

1-146 – слюсар механоскладальних робіт     75 чол. 

7-011 – кухар          150 чол. 

7-011-А – кухар-кондитер        100 чол. 

 

 1.1.47. ПТУ № 12 м. Луцька  

6-023-А  – в’язальниця трикотажних виробів полотна;  

швачка          25 чол. 

6-043 – затяжчик взуття        25 чол. 

6-055 – кравець          300 чол. 

6-055 – кравець           100 чол. 

7-054-А – фотограф; ретушер       25 чол. 

7-056-А – перукар; манікюрниця       50 чол. 

 

1.1.48. ПТУ № 13 м. Нововолинська  

6-011 – прядильник         75 чол. 

6-055 – кравець          50 чол. 

6-055 – кравець          50 чол. 

6-055-А – кравець-вишивальниця       175 чол. 

 

 1.1.49. ПТУ № 21 с. Овадно 

7-011 – кухар          150 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      225 чол. 

8-035 – електромонтер сільської електрифікації і зв’язку;  

водій автомобіля        75 чол. 

 

 1.1.50. Філія ПТУ № 21 смт. Локачі 

6-055 – кравець          75 чол. 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      150 чол. 

 

 

 1.1.51. ПТУ № 22 смт. Лукова  

5-047 – водій автомобіля        25 чол. 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      375 чол. 

 

 1.1.52. ПТУ № 23 м. Володимир-Волинського 

4-012 – маляр будівельний; штукатур      75 чол. 

6-054 – оператор швейного обладнання; швачка    150 чол. 

4-032 – машиніст крана автомобільного      50 чол. 

6-055 – кравець          50 чол. 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      225 чол. 

8-003 – електрогазозварник; водій автомобіля     75 чол. 
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8-034 – електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий в с/г виробництві;  

водій автомобіля        175 чол. 

 

 1.1.53. ВПУ № 24 смт. Колки 

5-047 – водій автомобіля        75 чол. 

6-055-А – кравець; мереживниця       125 чол. 

7-011-А – кухар-кондитер        75 чол. 

7-033-А – різьбяр по дереву і бересті; інкрустатор    45 чол. 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      375 чол. 

 

 1.1.54. ПТУ № 25 смт. Любешова  

4-012 – маляр будівельний; штукатур      75 чол. 

4-032 – машиніст крана автомобільного      75 чол. 

5-047 – водій автомобіля        150 чол. 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      125 чол. 

8-017 – пасічник          75 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      75 чол. 

8-046 – тракторист широкого профілю на меліоративних  

роботах; слюсар-ремонтник; водій автомобіля   75 чол. 

 

1.1.55.  № 26 смт. Стара Вижівка 

7-011 – кухар          75 чол. 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      250 чол. 

0-033 – електрогазозварник; водій автомобіля     75 чол. 

8-034 – електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий в с/г виробництві;  

водій автомобіля        75 чол. 

 

1.1.56. ПТУ № 27 м. Берестечко 

6-055 – кравець          150 чол. 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      225 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       25 чол. 

 

1.1.57. ПТУ № 28 м. Маневичі 

4-032 – машиніст крану автомобільного      75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 

4-133-Б – машиніст крану (кранівник) по управлінню  

козловими кранами; машиніст крану (кранівник) по  

управлінню мостовими кранами      25 чол. 

7-033-А – різьбяр по дереву і бересті; інкрустатор    60 чол. 

8-049 – лісник; тракторист-машиніст      100 чол. 

8-050 – тракторист-машиніст широкого профілю на  
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роботах в лісовому господарстві; слюсар-ремонтник;  

водій автомобіля        150 чол.  

 

1.1.58. ПТУ № 2 при ВТК м. Ковеля 

1-034 – токар          50 чол. 

1-044 – слюсар механоскладальних робіт     150 чол. 

4-128 – штукатур         50 чол. 

 

 Професійно навчально-виховні заклади Кіровоградської області 

 

 1.1.59. ПТУ № 1 м. Кіровоград 

7-065 – продавець продовольчих товарів      125 чол. 

7-064 – продавець непродовольчих товарів     50 чол. 

7-065-А – продавець продовольчих товарів; контролер-касир  

продовольчих товарів       50 чол. 

7-065-Б – продавець продовольчих товарів; продавець  

непродовольчих товарів (повсякденного попиту)   50 чол. 

 

1.1.60. ПТУ № 2 м. Кіровоград 

4-005 – муляр; монтажник по монтажу сталевих та з/б  

конструкцій         150 чол.  

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; лицювальник- 

мозаїчник         150 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 

4-132 – електрослюсар будівельний      100 чол. 

1-148 – слюсар по ремонту автомобілів      150 чол. 

1-060 – електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  

і напівавтоматичних машинах; (СП) контролер  

зварювальних робіт (СП)       100 чол. 

4-041 – машиніст екскаватора одноковшового     25 чол. 

7-011-А – кухар із знанням національної і зарубіжної кухні  150 чол. 

 

1.1.61. ПТУ № 3 м. Знам’янка  

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; лицювальник- 

мозаїчник         75 чол. 

4-124 – електромонтажник по освітленню та освітлювальних  

мережах          75 чол. 

4-133 – машиніст (кранівник) по управлінню башенними  

самохідними, мостовими та козловими кранами   75 чол. 

4-032 – машиніст крану автомобільного      75 чол. 

1-103 – верстатник широкого профілю      75 чол. 

4-005 – муляр; монтажник з монтажу сталевих та з/б  

конструкцій         75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр       75 чол. 

7-011-А – кухар-кондитер        50 чол. 

 

 1.1.62. ВПУ № 4 м. Кіровоград 
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1-103 – верстатник широкого профілю; оператор верстатів  

з ПУ          175 чол. 

1-144 – слюсар-інструментальник       75 чол. 

1-158 – слюсар-ремонтник        75 чол. 

1-060 – електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  

і напівавтоматичних машинах; контролер  

зварювальних робіт        175 чол. 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем і  

обладнання         75 чол. 

 

1.1.63. ПТУ № 5 м. Світловодськ 

3-122 – монтажник радіоелектронної апаратури і приладів;  

контролер радіоелектронної апаратури і приладів   200 чол. 

3-130 – слюсар-складальник радіоелектронної апаратури і  

приладів          25 чол. 

3-127 – регулювальник радіоелектронної апаратури і приладів;  

контролер радіоелектронної апаратури і приладів   50 чол. 

1-033 – оператор електронно-обчислювальних машин   50 чол. 

1-105 – токар          50 чол. 

 

1.1.64. ПТУ № 6 м. Кіровоград  

1-103 – верстатник широкого профілю; оператор верстатів  

з ПУ          100 чол. 

1-158 – слюсар-ремонтник        50 чол. 

1-144 – слюсар-інструментальник       50 чол. 

1-029 – електромонтер по обслуговуванню електрообладнання  25 чол. 

1-030 – електромонтер з ремонту електрообладнання   50 чол. 

4-165 – верстатник деревообробних верстатів     50 чол. 

7-061 – контролер-касир непродовольчих товарів (із  

знанням іноземної мови)       75 чол. 

 

1.1.65. ПТУ № 7 м. Олександрія  

4-005-В – муляр-монтажник з монтажу сталевих та з/б  

конструкцій; електрозварник ручного зварювання   150 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; лицювальник- 

мозаїчник         75 чол. 

6-055 – кравець 150 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      50 чол. 

4-133 – машиніст крану (кранівник) по управлінню башенними  

самохідними кранами, козловими і мостовими кранами  50 чол. 

4-135 – електрозварник ручного зварювання; електрозварник  

на автоматичних та напівавтоматичних машинах   75 чол. 

4-012 – маляр будівельний; штукатур      25 чол. 

 

1.1.66. ПТУ № 8 м. Кіровоград  

1-060 – електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  
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та напівавтоматичних машинах; контролер  

зварювальних робіт        75 чол. 

4-005 – муляр; монтажник по монтажу сталевих та з/б  

конструкцій; електрозварник ручного зварювання   200 чол. 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем  

та обладнання; електрозварник ручного зварювання  75 чол. 

4-041 – машиніст екскаватора одноковшового     75 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      100 чол. 

4-117 – столяр будівельний; паркетник      100 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; лицювальник- 

мозаїчник         100 чол. 

 

1.1.67. ПТУ № 9 м. Кіровоград 

1-025 – радіомеханік по обслуговуванню та ремонту  

радіо-телевізійної апаратури      250 чол. 

1-033 – оператор електронно-обчислювальних машин   50 чол. 

3-130 – слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та  

приладів          25 чол. 

5-017 – кабельник-спайник        25 чол. 

5-028 – електромонтер станційного обладнання телефонного  

зв’язку          25 чол. 

5-040 – оператор зв’язку; сортувальник поштових відправлень  

та виробів друку        75 чол. 

5-044 – телеграфіст         25 чол. 

7-060-А – кіномеханік; фільмоперевірщик     25 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   50 чол. 

 

1.1.68. ПТУ № 10 пгт. Капітанівка, Новомиргородського району 

1-031 – електромонтер з ремонту та обслуговування  

електрообладнання        50 чол. 

1-147 – слюсар контрольно-вимірювальних приладів і  

автоматики         50 чол. 

 

1.1.69. ПТУ № 11 м. Ульянівка 

4-032 – машиніст крану автомобільного      25 чол. 

4-041 – машиніст екскаватора одноковшового     25 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      25 чол. 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем  

і обладнання; електрозварник ручного зварювання   25 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; лицювальник- 

мозаїчник         25 чол. 

4-003 – муляр          25 чол. 

8-017 – пасічник          25 чол. 

1-060 – електрогазозварник; електрозварник на автоматичних 

і напівавтоматичних машинах; контролер зварювальних  

робіт          25 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      25 чол. 
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1.1.70. ПТУ № 12 м. Знам’янка 

5-081 – помічник машиніста електровозу     125 чол. 

5-012 – електромонтер устаткувань сигналізації, централізації  

та блокування         50 чол. 

5-172 – черговий по залізничній станції (станції 4-го 5-го  

класу)          100 чол. 

5-004 – оглядач вагонів; оглядач ремонтних-вагонів    25 чол. 

5-077 – машиніст електровозу       50 чол. 

5-039 – провідник пасажирського вагону (поїздів далекого  

слідування); касир квитковий      100 чол. 

1-154 – слюсар по ремонту рухомого складу     25 чол. 

 

1.1.71. ПТУ № 13 м. Олександрія  

1-148 – слюсар з ремонту автомобілів      100 чол. 

1-105 – токар          50 чол. 

2-022 – електрослюсар підземний       50 чол. 

2-016 – електрослюсар (слюсар) черговий із ремонту  

обладнання         100 чол. 

2-013 – машиніст електровоза       25 чол. 

4-041 – машиніст екскаватора одноковшового     25 чол. 

2-002 – гірничий робітник очисного забою     25 чол. 

7-011-А – кухар із знанням національної і зарубіжної кухні  175 чол. 

7-064 – продавець непродовольчих товарів     25 чол. 

7-065 – продавець продовольчих товарів      25 чол. 

 

1.1.72. ПТУ № 14 м. Кіровоград  

6-055 – кравець          650 чол. 

 

1.1.73. ПТУ № 15 м. Кіровоград  

7-011-А - кухар із знанням національної і зарубіжної кухні  250 чол. 

 

1.1.74. ПТУ № 16 м. Мала Виска 

4-005-В – муляр; монтажник по монтажу сталевих та з/б  

конструкцій; електрогазозварник      125 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      50 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; лицювальник- 

мозаїчник         50 чол. 

1-033 – оператор електронно-обчислювальних машин   50 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   175 чол. 

1-148 – слюсар з ремонту автомобілів      50 чол. 

66-052 – закрійник         50 чол. 

 

1.1.75. ПТУ № 17 м. Олександрія  

3-055 – складальник електричних машин та апаратів    50 чол. 

1-103 – верстатник широкого профілю      150 чол. 

3-056 – електромонтажник-схемник      50 чол. 

3-014 – електромонтер по ремонту та обслуговуванню  
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електрообладнання електростанцій     100 чол. 

1-158 – слюсар-ремонтник 25 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва 150 чол. 

3-121 – монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 25 чол. 

1-025 – радіомеханік по обслуговуванню та ремонту  

радіотелевізійної апаратури      50 чол. 

 

1.1.76. ПТУ № 18 м. Кіровоград 

6-052 – закрійник         50 чол. 

6-055 – кравець          225 чол. 

6-057-А – швачка; вишивальниця       25 чол. 

6-023 – в’язальниця трикотажних виробів; полотна    25 чол. 

7-056 – перукар          175 чол. 

7-054 – фотограф         25 чол. 

6-043 – затягувальник взуття        25 чол. 

 

1.1.77. ПТУ № 30 с. Торговиця Новоархангельського району 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      175 чол. 

4-005-В - муляр; монтажник по монтажу сталевих та з/б  

конструкцій; електрогазозварник      75 чол. 

8-007 – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу; обліковець  

молока на тваринницьких комплексах і фермах   75 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   75 чол. 

 

1.1.78. ПТУ № 31 м. Олександрія 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      100 чол. 

8-043 – механізатор меліоративних робіт     75 чол. 

4-032 – машиніст крану автомобільного      75 чол. 

1-060 - електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  

і напівавтоматичних машинах; контролер зварювальних  

робіт          75 чол. 

1-149 – слюсар з ремонту автомобілів; водій автомобіля   75 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       50 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      50 чол. 

 

1.1.79. ПТУ № 32 м. Бобринець 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      175 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       25 чол. 

7-011-А – кухар із знанням національної та зарубіжної кухні  75 чол. 

 

1.1.80. ПТУ № 33 м. Олександрія  

7-011-А – кухар із знанням національної та зарубіжної кухні  150 чол. 

7-011-Б – кухар-кондитер        75 чол. 

6-057 – швачка          75 чол. 
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6-057-А – швачка-вишивальниця      75 чол. 

8-030 – електромонтер сільської електрифікації та зв’язку   75 чол. 

3-121 – монтажник радіоелектронної апаратури та приладів  75 чол. 

7-065 – продавець продовольчих товарів      75 чол. 

 

1.1.81. ПТУ № 34 с. Інгульське Устинівського району 

1-049 – слюсар-ремонтник; водій автомобіля     25 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      75 чол. 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      25 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       25 чол. 

 

1.1.82. ПТУ № 35 м. Гайворок 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      360 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       25 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      25 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       25 чол. 

6-055 – кравець          175 чол. 

6-051 – вишивальниця (художня вишивка)     25 чол. 

 

1.1.83. ПТУ № 36 смт. Новгородка 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      225 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       25 чол. 

8-007 – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу;  

обліковець молока на тваринницьких фермах і  

комплексах         25 чол. 

 

1.1.84. ПТУ № 37 с. Онікеєво Маловиськівського району 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      75 чол. 

8-017 – пасічник; тракторист-машиніст      100 чол. 

8-001 – плодоовочівник        25 чол. 

6-057 – швачка 

 

1.1.85. ПТУ № 38 м. Голованівськ 

8-001 – виноградар (плодоовочівник)      75 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       50 чол. 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      100 чол. 

8-034 – електромонтер з обслуговування та ремонту  

електрообладнання, зайнятий у сільськогоспо- 

дарському виробництві; водій автомобіля    50 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      50 чол. 

 

1.1.86. ПТУ № 39 с. Дмитрівка Знам’янського району  
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8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      300 чол. 

8-017 – пасічник; тракторист-машиніст      75 чол. 

8-017 – пасічник          25 чол. 

 

1.1.87. ПТУ № 40 м. Новоукраїнка 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      150 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      200 чол. 

8-033 – електрогазозварник; водій автомобіля     75 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   25 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       50 чол. 

 

1.1.88. ПТУ № 41 с. Нікольське Світловодського району 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      200 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       25 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      50 чол. 

 

1.1.89. ПТУ № 42 училище – «Агрофірма» с. Піщаний Брід  

Добровеличківського району 

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      50 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   50 чол. 

6-057 – швачка          25 чол. 

1-060 – електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  

та напівавтоматичних машинах      25 чол. 

8-017 – пасічник          25 чол. 

 

1.1.90. Учбово-курсовий комбінат м. Кіровоград 

316100 м. Кіровоград вул. Аерофлотська № 24  

Курсова підготовка 

19756 – електрогазозварник ручного зварювання    75 чол. 

18897 – стропальник         625 чол. 

13786 – машиніст (кочегар) котельний; оператор котельний  125 чол. 

18511 – слюсар по ремонту автомобілів      50 чол. 

13788 – машиніст кранів автомобільних      50 чол. 

12680 – муляр          75 чол. 

13454 – маляр будівельний        50 чол. 

19727 – штукатур         50 чол. 

 

Професійні навчально-виховні заклади Київської області 

 

1.1.91. ПТУ № 1 смт. Рокитно 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  75 чол. 

4-032 – машиніст крану автомобільного      100 чол. 

1-060 – електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  
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та напівавтоматичних машинах      25 чол. 

7-011 – кухар          25 чол. 

 

1.1.92. Філія ПТУ № 2 м. Васильків 

1-145 – слюсар механоскладальних робіт     50 чол. 

1-149 – слюсар по ремонту автомобілів; водій автомобіля   25 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   25 чол. 

 

1.1.93. ПТУ № 3 м. Бориспіль  

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  75 чол. 

1-148 – слюсар по ремонту автомобілів      150 чол. 

1-063 – електрозварювальник ручного зварювання    50 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      25 чол. 

 

1.1.94. ПТУ № 4 м. Бровари 

1-148 – слюсар по ремонту автомобілів      75 чол. 

4-135 – електрозварювальник ручного зварювання;  

електрозварювальник на автоматичних і напів- 

автоматичних машинах       75 чол. 

4-112 – штукатур; маляр будівельний      100 чол. 

4-003 – муляр          25 чол. 

4-112 – слюсар по виготовленню вузлів і деталей  

санітарно-технічних систем      50 чол. 

4-114 – слюсар по виготовленню вузлів і деталей  

санітарно-технічних трубопроводів     50 чол. 

6-057 – швачка          50 чол. 

6-023 – в’язальниця         50 чол. 

5-047 – водій автомобіля        100 чол. 

 

1.1.95. ПТУ № 5 м. Біла Церква 

4-004 – муляр; пічник; штукатур       75 чол. 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних  

систем і обладнання; електрозварювальник ручного  

зварювання         150 чол. 

1-063 – електрозварювальник ручного зварювання    25 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  150 чол. 

 

1.1.97. ПТУ № 7 м. Богуслав 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр  

будівельний         150 чол. 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем і  

обладнання; електрозварювальник ручного зварювання  75 чол. 

8-035 – електромонтер сільської електрифікації і зв’язку   75 чол. 

7-011 – кухар          75 чол. 

 

1.1.98. ПТУ № 8 м. Тетіїв 

4-112 – штукатур; маляр будівельний      50 чол. 
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8-037 – майстер сільського будівництва      75 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      125 чол. 

6-057 – швачка          100 чол. 

 

1.1.99. ВПУ № 9 м. Біла Церква  

2-190 – оператор процесів вулканізації      150 чол. 

2-204 – складальник з виготовлення і відновлення шин   150 чол. 

2-132 – контролер; лаборант з фізико-механічних випробувань  150 чол. 

1-031 – електромонтер контрольно-вимірювальних приладів і  

автоматики         150 чол. 

1-147 – слюсар контрольно-вимірювальних приладів і  

автоматики         75 чол. 

 

1.1.100. ПТУ № 11 м. Яготин  

8-003 - тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      150 чол. 

7-011-А – кухар із знанням національної та зарубіжної кухні  150 чол. 

4-005-В – муляр; монтажник по монтажу сталевих та  

залізобетонних конструкцій; електрозварювальник  

ручного зварювання        150 чол. 

4-129 – електромонтажник по силових мережах і електро- 

обладнанню         25 чол. 

 

1.1.111. ПТУ № 12 м. Біла Церква  

6-057 – швачка          500 чол. 

6-055 – кравець          225 чол. 

6-052 – закрійник         75 чол. 

6-043 – затяжчик взуття; складальник верху взуття    100 чол. 

 

1.1.112. ПТУ № 13 м. Біла Церква 

4-005-В – муляр; монтажник по монтажу сталевих та  

залізобетонних конструкцій      75 чол. 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем  

і обладнання; газозварювальник      75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; паркетник      75 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; лицювальник- 

мозаїчник         75 чол. 

4-135 – електрозварювальник ручного зварювання; електро- 

зварювальник на автоматичних і напівавтоматичних  

машинах          75 чол.  

7-011-А – кухар; кондитер        150 чол. 

7-064 – продавець непродовольчих товарів     25 чол. 

7-065 – продавець продовольчих товарів      25 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  75 чол. 

 

1.1.113. ПТУ № 14 смт. Ржищів  

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 
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4-005-Б – муляр; штукатур        50 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  75 чол. 

1-059 – електрогазозварник        75 чол. 

1-060 – електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  

та напівавтоматичних машинах      75 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   150 чол. 

 

1.1.114. ПТУ № 15 м. Біла Церква  

4-125 – електромонтажник з освітлення і освітлювальних  

мереж; електромонтажник з силових мереж і електро- 

обладнання         450 чол. 

4-087 – монтажник зв’язку-кабельник; монтажник зв’язку- 

лінійник          75 чол. 

1-025 – радіомеханік по обслуговуванню та ремонту  

радіотелевізійної апаратури      125 чол. 

1-029 – електромонтер по обслуговуванню електрообладнання  25 чол. 

7-033 – різбляр по дереву і бересті       20 чол. 

1-148 – слюсар з ремонту автомобілів      50 чол. 

3-121 – монтажник ражіоелектронної апаратури та приладів  25 чол. 

3-122 – монтажник радіоелектронної апаратури та приладів;  

контролер радіоелектронної апаратури та приладів   25 чол. 

1-147 – слюсар контрольно-вимірювальних приладів та  

автоматиці         25 чол. 

 

1.1.115. ПТУ № 16 м. Богуслав 

6-055-Б – кравець; приймальник замовлень     350 чол. 

6-023-А – в’язальниця трикотажних виробів, полотна; швачка  75 чол. 

6-046 – взуттєвик з індивідуального пошиву взуття    25 чол. 

6-052 – закрійник         100 чол. 

7-054 – фотограф         25 чол. 

7-056 – перукар          25 чол. 

7-011 – кухар          25 чол. 

 

1.1.116. ПТУ № 17 м. Київ 

1-148 – слюсар з ремонту автомобілів      50 чол. 

8-111 – оператор лінії виробництва маргарину; апаратник  

приготування кулінарних та кондитерських жирів   25 чол. 

8-083 – апаратник виробництва кисломолочних та дитячих  

молочних продуктів; апаратник приготування  

закваски          25 чол. 

8-120 – бухгалтер сільського виробництва     50 чол. 

7-011-А – кухар; кондитер        100 чол. 

7-011 – кухар          25 чол. 

8-001 – овочівник захищеного грунту      125 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      25 чол. 

 

1.1.117. ПТУ № 18 м. Фастів  
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1-059 – електрогазозварювальник       25 чол. 

1-060 – електрогазозварювальник; електрозварювальник на  

автоматичних і напівавтоматичних машинах    75 чол. 

1-108 – верстатник широкого профілю; оператор верстатів  

з ПУ          75 чол. 

1-148 – слюсар з ремонту автомобілів      75 чол. 

4-012 – маляр будівельний; штукатур      50 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  75 чол. 

4-168 – столяр (виготовлення художніх меблів)    20 чол. 

7-011 – кухар          50 чол. 

8-120 – бухгалтер сількогосподарського виробництва   50 чол. 

 

1.1.118. ПТУ № 21 с. Катюжанка Вижгородського району 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      225 чол. 

1-149 – слюсар з ремонту автомобіля; водій автомобіля   25 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      300 чол. 

5-050 – водій автомобіля (підготовка; підвищення кваліфікації)  50 чол. 

 

1.1.119. ПТУ № 22 м. Переяслав-Хмельницький 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      75 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       25 чол. 

8-017 – пасічник; водій автомобіля       50 чол. 

8-035 – електромонтер сільської електрифікації і зв’язку   25 чол. 

8-035 – електромонтер сільської електрифікації і зв’язку;  

водій автомобіля        75 чол. 

7-011-А – кухар (із званням національної кухні);  кондитер  100 чол. 

6-055-А – кравець; вишивальниця       150 чол. 

6-054 – оператор швейного обладнання; швачка    50 чол. 

6-052 – закрійник         25 чол. 

1-059 – електрогазозварник        25 чол. 

 

1.1.120 . ПТУ № 24 смт. Згурівка 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      75 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник         50 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      150 чол. 

4-032 – машиніст крану автомобільного      25 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      25 чол. 

8-007 – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу;  

обліковець молока на тваринницьких комплексах і  

фермах          75 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   25 чол. 

7-011-А – кухар; кондитер        75 чол. 
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1.1.121. ПТУ № 25 м. Березень 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      225 чол. 

8-017 – пасічник          25 чол. 

8-034 – електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий у сільськогоспо- 

дарському виробництві; водій автомобіля    75 чол. 

7-011 – кухар          75 чол. 

5-050 – водій автомобіля (перепідготовка; підвищення  

кваліфікації)         50 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      50 чол. 

 

1.1.122. ПТУ № 26 смт. Бородянка 

8-001 – овочівник захищеного грунту      50 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      300 чол. 

8-017 – пасічник; тракторист-машиніст      25 чол. 

8-014 – оператор птахофабрик і механізованих ферм    75 чол. 

8-033 – електрогазозварювальник; водій автомобіля    75 чол. 

7-011 – кухар          50 чол. 

1-149 – слюсар по ремонту автомобілів; водій автомобілів   25 чол. 

 

1.1.123. ПТУ № 27 смт. Володарка 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      300 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   25 чол. 

8-033 – електрогазозварювальник; водій автомобіля    75 чол. 

8-035 – електромонтер сільської електрифікації і зв’язку;  

водій автомобіля        75 чол. 

 

1.1.124. ПТУ № 26 смт. Ржищів 

8-002 – тракторист-машиніст       25 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      300 чол. 

8-017 – пасічник; водій автомобіля       75 чол. 

8-028 – слюсар по контрольно-вимірювальних приладах  

і автоматизації, зайнятий на роботах в сільськогоспо- 

дарському виробництві; електромонтажник    75 чол. 

7-011-А – кухар; кондитер        150 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      50 чол. 

4-019 – машиніст бульдозера       25 чол. 

4-041 – машиніст екскаватора       25 чол. 

4-038 – машиніст трубоукладника       25 чол. 

 

1.1.125. ПТУ № 29 м. Сквира  

8-001 – плодоовочівник; овочівник захищеного грунту   150 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст       75 чол. 
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8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      150 чол. 

8-007 – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу; обліковець  

молока на тваринницьких комплексах і фермах   25 чол. 

8-033 – електрогазозварник; водій автомобіля     75 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   25 чол. 

 

1.1.126. Міжшкільному навчально-виробничому комбінату м. Боярка  

(без права присвоєння кваліфікаційного розгляду) 

18466 – слюсар механоскладальних робіт     50 чол. 

14618 – монтажник радіоелектронної апаратури і приладів  50 чол. 

12650 – муляр          50 чол. 

11442 – водій автомобіля (підготовка)      700 чол. 

11442  - водій автомобіля (перепідготовка; підвищення  

кваліфікації)         225 чол. 

19601 – швачка          150 чол. 

24876 – секретар-друкарка        175 чол. 

 

1.1.127. Міжшкільному навчальному-виробничому комбінату  

смт. Макарів 

14618 – монтажник радіоелектронної апаратури і приладів  100 чол. 

11442 – водій автомобіля (підготовка)      150 чол. 

19601- швачка          100 чол. 

 

1.1.128. Автомобільній школі Київського обласного комітету  

товариства сприяння обороні України м. Бориспіль 

11442 – водій автомобіля (підготовка)      500 чол. 

11442  - водій автомобіля (перепідготовка; підвищення  

кваліфікації)         275 чол. 

ВУС – водій електромеханік (для Збройних Сил України)   100 чол. 

11451 – водій мотоцикла        100 чол. 

 

1.1.129. Автомобільній школі Київського обласного комітету  

товариства сприяння обороні України м. Обухів 

11442 – водій автомобіля (підготовка)      500 чол. 

11442 – водій автомобіля (перепідготовка; підвищення  

кваліфікації)         125 чол. 

11451 – водій мотоцикла        100 чол. 

 

 Професійні навчально-виховні заклади Рівненської області  

 

1.1.130. ПТУ № 2 м. Здолбунів 

5-004 – оглядач загонів; оглядач-ремонтник вагонів    100 чол. 

5-036 – бригадир (звільнений) по поточному утриманню і  

ремонту колії і штучних споруд      100 чол. 

5-038 – провідник пасажирського вагона (поїздів далекого  

слідування)         50 чол. 
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5-072 – черговий по залізничній станції (станції IV-V класів)  50 чол. 

5-081 – помічник машиніста електровоза     100 чол. 

5-080 – помічник машиніста тепловоза      100 чол. 

1-154 – слюсар по ремонту рухомого складу (ремонт  

тепловозів; ремонт пасажирських і вантажних вагонів)  100 чол. 

 

1.1.131. ПТУ № 3 м. Здолбунів 

4-005 – муляр; монтажник по монтажу сталевих та  

залізобетонних конструкцій      75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 

1-060 – електрогазозварювальник; електрозварювальник  

на автоматичних і напівавтоматичних машинах;  

контролер зварювальних робіт      75 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  75 чол. 

1-148 – слюсар з ремонту автомобілів      75 чол. 

4-119 – штукатур         50 чол. 

 

1.1.132. ПТУ № 4 смт. Березне 

6-055-А – кравець; вишивальниця       300 чол. 

6-052 – закрійник         100 чол. 

6-046 – взуттєвик по індивідуальному пошиттю взуття   75 чол. 

 

1.1.133. ПТУ № 5 м. Рівне 

6-007 – оператор рівничного обладнання; оператор  

стрічкового обладнання       75 чол. 

6-020 – прядильниця (льняне виробництво)     200 чол. 

7-013 – ткаля          200 чол. 

6-006 – оператор крутильного обладнання; оператор  

мотальної машини        100 чол. 

6-054 – оператор швейного обладнання; швачка    200 чол. 

 

1.1.134. ПТУ № 6 м. Дубровиця  

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  75 чол. 

1-060 – електрогазозварювальник; електрозварювальник  

на автоматичних і напівавтоматичних машинах;  

контролер зварювальних робіт      75 чол. 

6-011 – прядильниця         75 чол. 

4-004 – муляр; пічник; штукатур       75 чол. 

4-136 – слюсар по складанню металоконструкцій    75 чол. 

1-063 – електрозварник ручного зварювання     75 чол. 

 

1.1.135. ПТУ № 7 смт. Рокитне 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 

4-005 – муляр; монтажник по ремонту сталевих та  

залізобетонних конструкцій      75 чол. 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних  
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систем і обладнання; газозварник      75 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      150 чол. 

 

1.1.136. ПТУ № 8 смт. Соснове 

4-117 - столяр будівельний; тесляр       150 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр  

будівельний         150 чол. 

4-005 – муляр; монтажник по ремонту сталевих та  

залізобетонних конструкцій      75 чол. 

1-060 – електрогазозварювальник; електрозварювальник на  

автоматичних і напівавтоматичних машинах; контролер  

зварювальних робіт        75 чол. 

 

1.1.137. ПТУ № 9 м. Рівне 

1-103 – верстатник широкого профілю; оператор верстатів з  

програмних керувань        150 чол. 

1-146 – слюсар механо-складальних робіт; контролер  

верстатних і слюсарних робіт; розмітник    75 чол. 

3-122 – монтажник радіоелектронної апаратури та приладів;  

контролер радіоелектронної апаратури і приладів   150 чол. 

3-121 – монтажник радіоелектронної апаратури та приладів  50 чол. 

3-127 – регулювальник радіоелектронної апаратури і приладів;  

контролер радіоелектронної апаратури і приладів   150 чол. 

 

1.1.138. ПТУ № 10 м. Рівне 

1-013 – лаборант хімічного аналізу      150 чол. 

1-017 – машиніст компресорних установок; машиніст  

насосних установок        75 чол. 

1-031 – електромонтер з ремонту та обслуговуванню  

електрообладнання        150 чол. 

1-060 – електрогазозварювальник; електрозварювальник на  

автоматичних і напівавтоматичних машинах;  

контролер зварювальних робіт      150 чол. 

2-138 – апаратник (широкого профілю азотних виробництв і  

продуктів органічного синтезу); слюсар-ремонтник  225 чол. 

2-138 – апаратник (широкого профілю азотних виробництв і  

продуктів органічного синтезу); лаборант хімічного  

аналізу          75 чол. 

1-147 – слюсар контрольно-вимірювальних приладів і  

автоматики         75 чол. 

7-012 – електромеханік по торговому холодильному  

обладнанню         75 чол. 

7-060-А – кіномеханік; фільмоперевірник     75 чол. 

 

1.1.139. ПТУ № 11 м. Рівне 

1-105 – токар          75 чол. 
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1-110 – фрезерувальник        75 чол. 

1-102 – оператор верстатів з програмним керуванням   25 чол. 

1-144 – слюсар-інструментальник       25 чол. 

1-158 – слюсар-ремонтник        25 чол. 

1-145 – слюсар механоскладальних робіт     25 чол. 

1-112 – шліфувальник         25 чол. 

1-093 – наладчик автоматичних ліній і агрегатних верстатів  25 чол. 

1-095 – наладчик автоматів і напівавтоматів     25 чол. 

1-029 – електромонтер по обслуговуванню електрообладнання  25 чол. 

1-016 – машиніст крану (кранівник)      25 чол. 

3-112 – монтажник-вакуумник       50 чол. 

 

1.1.140. ПТУ № 12 м. Кузьнецовськ 

1-031 – електромонтер по ремонту і обслуговуванню  

електрообладнання        75 чол. 

4-056 – монтажник обладнання атомних електростанцій;  

електрозварник ручного зварювання     100 чол. 

1-063 – електрозварник ручного зварювання     25 чол. 

4-117 – столяр будівельний ; тесляр      75 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  75 чол. 

4-005 – муляр; монтажник по монтажу сталевих і  

залізобетонних конструкцій      75 чол. 

4-046 – монтажник внутрішніх сантехнічних систем і  

обладнання         75 чол. 

1-147 – слюсар по контрольно-вимірювальних приладах і  

автоматиці         75 чол. 

1-060 – електрогазозварювальник; електрозварювальник на  

автоматичних і напівавтоматичних машинах; контролер  

зварювальних робіт        75 чол. 

 

1.1.147. ПТУ № 13 м. Острог 

6-055 – кравець          200 чол. 

6-055 – кравець; вишивальниця       100 чол. 

7-056 – перукар 50 чол. 

6-023 – вишивальниця трикотажних виробів, полотна   25 чол. 

 

1.1.142. ПТУ № 14 м. Костопіль 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  100 чол. 

4-117 – столяр будівельний ; тесляр      100 чол. 

4-165 – верстатник деревообробник верстатів     25 чол. 

1-158 – слюсар-ремонтник        100 чол. 

4-132 – електрослюсар будівельник      50 чол. 

4-161 – оператор на автоматичних і напівавтоматичних лініях  

в деревообробці        50 чол. 

 

1.1.143. ПТУ № 15 м. Рівне 

7-065-А – продавець продовольчих товарів; контролер- 
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касир продовольчих товарів      100 чол. 

7-064-А - продавець непродовольчих товарів; контролер- 

касир непродовольчих товарів      50 чол. 

7-011-А – кухар; кондитер        150 чол. 

7-011 – кухар          50 чол. 

7-003 – пекар; тістовод; машиніст тісторозроблювальних  

машин; формувальник тіста      50 чол. 

 

1.1.144. ПТУ № 16 м. Квасилів 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  75 чол. 

4-135 – електрозварник ручного зварювання; електрозварник 

 на автоматичних і напівавтоматичних машинах   75 чол. 

1-103 – верстатник широкого профілю; оператор верстатів  

з програмним керуванням       75 чол. 

1-148 – слюсар по ремонту автомобілів      150 чол. 

4-044 – муляр; пічник; штукатур       75 чол. 

1-060 – електрогазозварювальник; електрозварювальник на  

автоматичних і напівавтоматичних машинах;  

контролер зварювальних робіт      75 чол. 

 

1.1.145. ПТУ № 21 м. Сарни 

6-003 – тракторист-машиніст (широкого профілю); слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      225 чол. 

8-008 – механізатор тваринницьких комплексів і механізованих  

ферм (широкого профілю); електромонтер по ремонту і  

обслуговуванню електрообладнання     75 чол. 

8-034 – електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий в сільськогосподарському  

виробництві; водій автомобіля      50 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      200 чол. 

 

1.1.146. ВПУ № 22 м. Сарни 

8-046 – тракторист широкого профілю на меліоративних  

роботах; слюсар-ремонтник; водій автомобіля   150 чол. 

4-004 – муляр; пічник; штукатур       75 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  75 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      75 чол. 

8-043 – механізатор меліоративних робіт     225 чол. 

8-034 – електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий в сільському  

господарстві; водій автомобіля      75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   75 чол. 

 

1.1.147. ПТУ № 23 смт. Клевань 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      225 чол. 
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8-034 – електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий в сільськогоспо- 

дарському виробництві; водій автомобіля    150 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      200 чол. 

 

1.1.148. ПТУ № 24 м. Корець 

8-003 – тракторист-машиніст (широкого профілю); слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      300 чол. 

4-012 – маляр будівельний; штукатур      50 чол. 

1-063 – електрозварник ручного зварювання     50 чол. 

8-034 – електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий в сільськогоспо- 

дарському виробництві; водій автомобіля    50 чол. 

 

1.1.149. ПТУ № 26 смт. Демидівка 

8-003 – тракторист-машиніст (широкого профілю); слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      325 чол. 

8-034 – електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий в сільськогосподарському  

виробництві; водій автомобіля      75 чол. 

1-063 – електрозварник ручного зварювання     75 чол.  

8-037 – майстер сільського будівництва      150 чол. 

 

1.1.150. ПТУ № 26 м. Радивилів 

4-004 – муляр; пічник; штукатур       75 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      75 чол. 

4-011 – маляр будівельний (по художньому оздобленню)   75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      150 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст (широкого профілю); слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      150 чол. 

 

1.1.151. ПТУ № 27 м. Дубни 

8-037 – майстер сільського будівництва      75 чол. 

1-060 – електрогазозварювальник; електрозварювальник  

на автоматичних і напівавтоматичних машинах;  

контролер зварювальних робіт      75 чол. 

8-033 – електрогазозварник; водій автомобіля     75 чол. 

8-034 – електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий в сільськогоспо- 

дарському виробництві; водій автомобіля    75 чол. 

7-033 – різьбяр по дереву і бересті       100 чол. 

1-063 – електрозварник ручного зварювання     25 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   75 чол. 

 

1.1.152. ПТУ № 28 м. Острог 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      225 чол. 
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8-037 – майстер сільського будівництва      75 чол. 

6-055 – кравець          150 чол. 

8-120 – бухгалтер сільського господарства     150 чол. 

1-149 – слюсар з ремонту автомобілів; водій автомобіля   100 чол. 

5-047 – водій автомобіля (підготовка)      75 чол. 

 

1.1.153. ПТУ № 29 смт. Володимирець 

8-037 – майстер сільського будівництва      150 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      75 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля      150 чол. 

4-135 – електрозварник ручного зварювання; електрозварник  

на автоматичних і напівавтоматичних машинах   75 чол. 

4-125 – електромонтажник по освітленню та освітлювальних  

мережах; електромонтажник по силових мережах  

та електрообладнанню       75 чол. 

8-120 – бухгалтер сільськогосподарського виробництва   75 чол. 

 

1.1.153. ПТУ № 38 м. Рівне 

4-092 – монтажник систем вентиляції кондиціонування  

повітря, пневмотранспорту і атестації; електроз- 

варник ручного зварювання      75 чол. 

4-125 – електромонтажник по освітленню та освітлювальних  

мережах; електромонтажник по силових мережах та 

електрообладнанню        75 чол. 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем і  

обладнання; газозварник       150 чол. 

4-074 – монтажник обладнання підприємств хімічної і  

нафтової промисловості; електрозварник ручного  

зварювання         150 чол. 

1-147 – слюсар по контрольно-вимірювальних приладах і  

автоматиці         25 чол. 

1-060 – електрогазозварювальник; електрозварювальник  

на автоматичних і напівавтоматичних машинах;  

контролер зварювальних робіт      75 чол. 

8-001 – квітникар-декоратор        25 чол. 

 

1.1.154. ПТУ № 1 при ВТК м. Дубне 

1-105 – токар          75 чол. 

1-145 – слюсар механоскладальних робіт     75 чол. 

1-063 – електрозварник ручного зварювання     50 чол. 

3-066 – обмотувальник елементів електричних машин   25 чол. 

6-054 – оператор швейного обладнання; швачка    50 чол. 

 

 Професійні навчально-виховні заклади ТСОУ Рівненської області  

 

1.1.155. Автомобільна школа м. Рівне 
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11442 – водії транспортних засобів категорії «В», «С», «В-С», 

 «Д», «Е» - 1050 чол., одночасне навчання 510 чол.; 

 

Автомобільна школа м. Корець:  

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С», «В-С», 

 «Д», «Е» - 450 чол., одночасне навчання 360 чол.; 

18511 – автослюсар - 60 чол. 

 

 Автомобільна школа м. Влодимирець: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С», «В-С», 

 «Д», «Е» - 540 чол., одночасне навчання 360 чол.; 

18511 – автослюсар - 30 чол. 

 

 Автомобільна школа м. Дубровиця 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С», «В-С», 

 «Д», «Е» - 600 чол., одночасне навчання 330 чол.; 

18511 – автослюсар - 30 чол. 

 

 Автомобільна школа м. Козин: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «В-С», 

 «Д», «Е» - 600 чол., одночасне навчання 300 чол. 

 

 Спортивно-технічний клуб смт. Клеван  Рівненського району: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «В-С», 

 «Д», «Е» - 420 чол., одночасне навчання 150 чол. 

 

Спортивно-технічний клуб м. Костопіль: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «В-С», 

 «Д», «Е» - 240 чол., одночасне навчання 150 чол. 

 

 Спортивно-технічний клуб м. Острог: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В» - 90 чол.,  

одночасне навчання 90 чол. 

 

 Спортивно-технічний клуб м. Гоща: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В» - 330 чол.,  

одночасне навчання 120 чол. 

 

 Спортивно-технічний клуб м. Млинів: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «В-С», 

 «Д», «Е» - 300 чол., одночасне навчання 240 чол. 

 

 Спортивно-технічний клуб м. Здолбунів: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В» - 200 чол.,  

одночасне навчання 90 чол. 

 

 Спортивно-технічний клуб м. Березно: 
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11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С», 

 «Д», «Е» - 210 чол., одночасне навчання 90 чол. 

 

 Спортивно-технічний клуб м. Сарни: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «В-С», 

 «Д», «Е» - 320 чол., одночасне навчання 210 чол. 

17553 – радіотелемайстри 25 чол. 

 

 Учбово-виробниче підприємство м. Зарічне: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С», «В-С», 

 «Д», «Е» - 240 чол., одночасне навчання 75 чол. 

 

 Спортивно-технічний клуб м. Рокитне: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «В-С», 

 «Е» - 180 чол., одночасне навчання 150 чол. 

 

 Професійні навчально-виховні заклади ТСОУ Тернопільської області 

 

1.1.171. Автомобільна школа м. Бучач 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        1055 чол.  

в т.ч. з одночасним навчанням     240 чол. 

Підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів категорії «С», «Д», «Е»      200 чол. 

 

1.1.172. Автомобільна школа м. Кременець 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        760 чол.  

надання послуг населенню по підвищенню  

кваліфікації водіїв транспортних засобів  

категорії «С», «Д», «Е»       180 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     180 чол. 

 

1.1.173. Автомобільна школа м. Тернопіль 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        1150 чол. 

надання послуг населенню по підвищенню  

кваліфікації водіїв транспортних засобів  

категорії «С», «Д», «Е»       300 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     240 чол. 

18511 – автослюсар         30 чол. 

 

 1.1.174. Об’єднана технічна школа м. Тернопіль 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В»   300 чол. 

17553 – радіотелемайстри        90 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     60 чол. 
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 1.1.175. Спортивно-технічний клуб м. Бережани 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        230 чол. 

надання послуг населенню по підвищенню  

кваліфікації водіїв транспортних засобів     

категорії «С», «Д», «Е»       150 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     120 чол. 

 

 1.1.176. Спортивно-технічний клуб смт. Мельниця-Подільська 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        240 чол. 

надання послуг населенню по підвищенню  

кваліфікації водіїв транспортних засобів     

категорії «С», «Д», «Е»       60 чол. 

з одночасним навчанням       120 чол. 

 

 1.1.177. Спортивно-технічний клуб смт. Гусятин 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        180 чол. 

надання послуг населенню по підвищенню  

кваліфікації водіїв транспортних засобів     

категорії «С», «Д», «Е»       60 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.1.178. Спортивно-технічний клуб м. Збараж 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        240 чол. 

надання послуг населенню по підвищенню  

кваліфікації водіїв транспортних засобів     

категорії «С», «Д», «Е»       90 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     120 чол. 

 

 1.1.179. Спортивно-технічний клуб смт. Залізці 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        180 чол. 

надання послуг населенню по підвищенню  

кваліфікації водіїв транспортних засобів     

категорії «С», «Д», «Е»       90 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     90 чол. 

 

 1.1.180.Спортивно-технічний клуб м. Заліщики 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        240 чол. 

надання послуг населенню по підвищенню  

кваліфікації водіїв транспортних засобів     

категорії «С», «Д», «Е»       90 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     120 чол. 
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 1.1.181. Спортивно-технічний клуб м. Монастириска 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С»         180 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     90 чол. 

 

 1.1.182. Спортивно технічний клуб м. Козова 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        210 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     90 чол. 

 

 1.1.183. Спортивно-технічний клуб смт. Підволочиськ 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        120 чол. 

надання послуг населенню по підвищенню  

кваліфікації водіїв транспортних засобів     

категорії «С», «Д», «Е»       60 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     60 чол. 

 

 1.1.184. Спортивно-технічний клуб смт. Микулинці 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        300 чол. 

надання послуг населенню по підвищенню  

кваліфікації водіїв транспортних засобів     

категорії «С», «Д», «Е»       120 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     120 чол. 

 

 1.1.185. Спортивно-технічний клуб м. Чортків 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        240 чол. 

надання послуг населенню по підвищенню  

кваліфікації водіїв транспортних засобів     

категорії «С», «Д», «Е»       120 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     120 чол. 

 

 1.1.186. Спортивно-технічний клуб смт. Шумськ 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «С»,  

«В-С», «Д», «Е»        120 чол. 

надання послуг населенню по підвищенню  

кваліфікації водіїв транспортних засобів     

категорії «С», «Д», «Е»       30 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням     60 чол. 

 

 Професійні навчально-виховні заклади Чернівецької області 

 

 1.1.187. ВПУ № 2 м. Чернівці 

4-145 – реставратор пам’яток дерев’яної архітектури;  

реставратор виробів з деревини      100 чол. 
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4-144 – реставратор декоративно-художнього фарбування;  

реставратор декоративних штукатурок і ліпних  

виробів          75 чол. 

4-146 – реставратор пам’яток кам’яної архітектури    75 чол. 

4-012 – маляр будівельний; штукатур      75 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; лицювальник- 

мозаїчник         75 чол. 

4-005-В – муляр; монтажник по монтажу сталевих та  

залізобетонних конструкцій; електрозварювальник  

ручного зварювання       75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      25 чол. 

4-004 – муляр; пічник, штукатур       25 чол. 

 

 1.1.188. ПТУ № 3 м. Чернівці 

6-055 – кравець          400 чол. 

6-055 – кравець          500 чол. 

7-056 – перукар          25 чол. 

6-046 – взуттєвик по індивідуальному пошиву взуття   50 чол. 

 

 1.1.189. ПТУ № 4 м. Чернівці 

4-004 – муляр; пічник, штукатур       50 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      50 чол. 

4-009 – ліпник архітектурних деталей      25 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      125 чол. 

4-012 – маляр будівельний; штукатур      50 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; лицювальник- 

мозаїчник         75 чол. 

1-063 – електрозварювальник ручного зварювання    75 чол. 

7-033 – різьбяр по дереву; інкрустатор      25 чол. 

 

 1.1.190. ПТУ № 5 м. Чернівці 

4-165 – верстатник деревообробних верстатів     25 чол. 

4-167 – столяр (виробництва художніх меблів)     325 чол. 

7-033 – різьбяр по дереву; інкрустатор      75 чол. 

 

 1.1.191. ПТУ № 6 м. Чернівці 

1-148 – слюсар по ремонту автомобілів      300 чол. 

1-147 – слюсар по контрольно-вимірювальних приладах і  

автоматиці         75 чол. 

1-060 – електрогазозварник; контролер зварювальних робіт;  

електрозварювальник на автоматичних і напівавто- 

матичних машинах        200 чол. 

1-105 – токар          25 чол. 

 

 1.1.192. ПТУ № 7 м. Заставна Чернівецької області 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      100 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      100 чол. 
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4-012 – маляр будівельний; штукатур      75 чол. 

4-119 – штукатур         50 чол. 

1-060 – електрогазозварник; контролер зварювальних робіт;  

електрозварювальник на автоматичних і напівавто- 

матичних машинах        100 чол. 

1-059 – електрогазозварник        25 чол. 

7-011-А – кухар; кондитер        25 чол. 

6-055 – кравець          25 чол. 

 

 1.1.193. ПТУ № 8 м. Чернівці 

6-011 – прядильник         175 чол. 

6-007 – оператор рівничного устаткування     75 чол. 

6-013 – ткач (бавовняне, шовкове, вовняне, льняне  

виробництво)         200 чол. 

6-006 – оператор мотальної машини      25 чол. 

 

 1.1.194. ПТУ № 10 м. Чернівці 

7-011-Б – кухар; кондитер        275 чол. 

7-064-В – продавець непродовольчих товарів; контролер- 

касир непродовольчих товарів      50 чол. 

7-065-В – продавець продовольчих товарів; контролер-касир  

продовольчих товарів       50 чол. 

7-010 – офіціант; бармен; буфетник      50 чол. 

7-003 – перукар          50 чол. 

8-101 – цукерник         50 чол. 

 

 1.1.195. ПТУ № 11 м. Чернівці 

6-057 – швачка (трикотажне виробництво)     150 чол. 

6-051 – вишивальниця (художня вишивка)     25 чол. 

6-023 – в’язальниця (трикот. виробів, полотна)    100 чол. 

1-158 – слюсар-ремонтник        50 чол. 

6-004 – фарбувальник; сушильник       25 чол. 

 

 1.1.196.ПТУ № 13 м. Чернівці 

7-066 – секретар-друкарка (із знанням стеноррафії,  

іноземного машинопису та сучасної оргтехніки )   125 чол. 

3-121 – монтажник радіоелектронної апаратури та приладів  150 чол. 

1-025 – радіомеханік по ремонту та обслуговуванню  

радіотелевізійної апаратури      75 чол. 

3-093 – складальник мікросхем       25 чол. 

 

 1.1.197. ПТУ № 14 м. Чернівці 

5-072 – черговий по залізничній станції      50 чол. 

5-080 – помічник машиніста тепловозу      50 чол. 

5-037 – провідник пасажирського вагону міжнародного  

сполучення         125 чол. 

1-020 – машиніст холодильних установок     25 чол. 



39 

5-036 – бригадир з поточного утримання та ремонту колії та  

штучних споруд        50 чол. 

5-004 – оглядач-ремонтник вагонів      50 чол. 

1-105 – токар          50 чол. 

1-154 – слюсар по ремонту рухомого складу (пасажирські  

та вантажні вагони)        25 чол. 

1-076 – коваль ручної ковки        25 чол. 

5-012 – електромонтер пристроїв сигналізації, централізації,  

блокування         25 чол. 

1-074 – коваль на молотах і пресах       25 чол. 

4-112 – слюсар по виготовлюваною вузлів та деталей  

санітарно-технічних систем      25 чол. 

 

 1.1.198. ПТУ № 15 м. Чернівці 

1-025 – радіомеханік по ремонту та обслуговуванню  

телерадіоапаратури        50 чол. 

7-066 – секретар-друкарка        50 чол. 

1-029 – електромонтер по обслуговуванню електрообладнання  25 чол. 

1-033 – оператор електронно-обчислювальних машин   25 чол. 

3-121 – монтажник радіоелектронної апаратури і приладів   25 чол. 

1-161 – слюсар-електромонтажник       50 чол. 

1-158 – слюсар-ремонтник        50 чол. 

1-105 – токар          50 чол. 

3-095 – складальник напівпровідникових приладів    50 чол. 

 

 1.1.199. ПТУ № 21 с. Ставчани Хотинського району  

Чернівецької області 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля категорії «В», «С»   150 чол. 

8-034 – електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий в сільськогоспо- 

дарському виробництві; водій автомобіля  

категорії «В», «С»        50 чол. 

8-035 – електромонтер сільської електрифікації і зв’язку;  

водій автомобіля категорії «В», «С»     75 чол. 

7-011-А – кухар; кондитер        125 чол. 

 

 1.1.200. ПТУ № 22 смт. Глибока Чернівецької області 

8-046 – тракторист-машиніст широкого профілю на  

меліоративних роботах; водій автомобіля категорії  

«В», «С»          375 чол. 

8-037 – майстер сільського будівництва      150 чол. 

1-103 – верстатник широкого профілю; оператор  

верстатів з програмним управлінням     25 чол. 

7-011-Б – кухар; кондитер        25 чол. 

8-003 – тракторист-машиніст широкого профілю; водій  

автомобіля категорії «В», «С»; слюсар-ремонтник   50 чол. 
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5-047 - водій автомобіля категорії «В», «С»     50 чол. 

 

 Професійні навчально-виховні заклади м. Севастополя 

 

1.1.201. ПТУ № 2 ім. маршала інженерних військ  

А.В. Геловані м. Севастополя 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр  

будівельний         150 чол. 

4-225 – арматурник; зварник арматурних сіток і каркасів   75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      150 чол. 

1-166 – столяр          75 чол. 

4-005 – муляр; монтажник з монтажу стальних і  

залізобетонних конструкцій; електрозварник ручної  

зварки          75 чол. 

1-148 – слюсар з ремонту автомобілів      75 чол. 

 

 1.1.202. ВПУ № 3 м. Севастополя  

1-219 – складальник корпусів металевих суден;  

електрозварник ручної зварки; газорізник    175 чол. 

1-229 – судокорпусник-ремонтник       150 чол. 

1-223 – слюсар-монтажник судовий      75 чол. 

1-158 – слюсар-ремонтник        50 чол. 

1-103 – верстатник широкого профілю; оператор  

верстатів з ПУ         175 чол. 

1-060 – електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  

і напівавтоматичних машинах      100 чол. 

1-233 – електромонтажник судовий      75 чол. 

4-005 – муляр-монтажник з монтажу стальних і залізо- 

бетонних конструкцій       25 чол. 

1-030 – електромонтер з ремонту електрообладнання   25 чол. 

1-144 – слюсар-інструментальник       25 чол. 

 

 1.1.203. ПТУ № 7 м. Севастополя 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; маляр будівельний  75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      150 чол. 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем і  

обладнання; газозварник       75 чол. 

4-119 – штукатур         25 чол. 

4-004 – муляр; пічник; штукатур       50 чол. 

4-103 – лицювальник-плиточник; лицювальник-мозаїчник   25 чол. 

4-135 – електрозварник ручної зварки; електрозварник на  

автоматичних і напівавтоматичних машинах    100 чол. 

 

 1.1.204. ПТУ № 8 м. Севастополя 

4-084 – монтажник з монтажу стальних і залізобетонних  

конструкцій; електрозварник ручної зварки    50 чол. 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем і  
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обладнання; газозварник       75 чол. 

4-117 – столяр будівельний; тесляр      50 чол. 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник; лицювальник- 

мозаїчник         50 чол. 

 

 1.1.205. ПТУ № 13 м. Севастополя 

1-219 – складальник корпусів металевих суден; газозварник  75 чол. 

1-229 – судокорпусник-ремонтник       100 чол. 

1-224 – слюсар-монтажник судовий; трубозчинщик судовий  75 чол. 

1-228 – столяр судовий; тесляр судовий      75 чол. 

1-210 – тесляр судовий        25 чол. 

7-034 – художник розпису по дереву (один вид розпису)   75 чол. 

 

 1.1.206. ПТУ № 28 м. Севастополя 

3-122 – монтажник радіоелектронної апаратури і приладів;  

контролер радіоелектронної апаратури і приладів   300 чол. 

1-145 – слюсар механоскладальних робіт     75 чол. 

1-103 – верстатник широкого профілю; оператор верстатів  

з ПУ          75 чол. 

1-025 – радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотеле- 

візійної апаратури        50 чол. 

1-033 – оператор електронно-обчислювальних машин   50 чол. 

 

 1.1.207. ПТУ № 34 м. Севастополя 

7-065 – продавець продовольчих товарів      175 чол. 

7-065-В – продавець продовольчих товарів; продавець  

непродовольчих товарів (товарів повсякденного попиту)  75 чол. 

7-011 – кухар          175 чол. 

7-010 – офіціант          25 чол. 

7-011-А – кухар-кондитер        50 чол. 

 

 1.1.208. ПТУ № 37 м. Севастополя 

6-055 – кравець          200 чол. 

6-057 – швачка          100 чол. 

 

 2. За поданням Державної інспекції закладів освіти:  

 2.1. Видати школі-ліцею № 208 м. Києва державну ліцензію на 

здійснення діяльності, що забезпечує здобуття учнями загальної середньої 

освіти понад Державний освітній рівень та науково-практичну підготовку 

талановитої учнівської молоді, терміном на п’ять років ліцензованим обсягом 

50 чол. 

 

3. За поданням Головного управління акредитації: 

3.1. Видати Державну ліцензію на право здійснення підготовки і 

підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів категорії «А», «В», «С» 

з разовим прийомом: 

- Київська міська дитяча-юнацька спортивно-технічна  



42 

школа з автомотоспорту        60 чол. 

 

 4. За поданням Головного управління загальної середньої освіти видати 

державну ліцензію на право здійснення загальноосвітньої та допрофесійної 

підготовки з ліцензованим обсягом прийому:  

- Український гуманітарний ліцей Київського національного  

університету ім. Т. Шевченка       120 чол. 

 

 5. Відмовити у видачі державної ліцензії в зв’язку з відсутністю 

належної матеріально-технічної бази, замовлень на підготовку, навчально-

методичного забезпечення з професій: 

 

 5.1. ПТУ № 1 м. Жмеринка 

5-072 – черговий по станції 

 

5.2. ПТУ № 2 м. Вінниця 

1-092 – контролер слюсарних та верстатних робіт 

 

 5.3. ПТУ № 4 м. Вінниця 

4-128 – електромонтажник СЦБ  

 

 5.4. ПТУ № 9 смт. Крижопіль 

1-020 – машиніст холодного устаткування 

4-101 – наладчик КВПІА; електромонтажник по силовим сіткам і  

електрообладнання  

 

 5.5. ПТУ № 8 м. Бар 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем та обладнання,  

газозварник 

 

 5.6. ПТУ № 10 м. Немирів 

4-041 – машиніст екскаваторів одноковшових  

 

 5.7. ПТУ № 19 м. Вінниця 

1-148 – слюсар по ремонту автомобілів 

 

 5.8. ПТУ № 25 смт. Шаргород 

8-105 – апаратник варки утфелю; електрогазозварник ручного зварювання 

8-105 – апаратник варки утфелю з умінням виконувати роботи лаборанта  

хіміко-бактеріологічного аналізу 

8-037 – майстер сільського будівництва 

 

 5.9. ПТУ № 43 с. Нова Гребля Калинівського району 

1-012 – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 

 

 5.10. ПТУ № 24 с. Городківка Крижопільського району 

 8-001 – плодоовочівник-квітникар-дикоратор 
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 5.11. ПТУ № 39 с. Комаргород  Томашпільського району 

8-007 – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу; обліковець молока на  

тваринницьких фермах і комплексах  

 

 5.12. ПТУ № 1 м. Нововолинська 

2-016 – електрослюсар (слюсар) черговий і по ремонту обладнання;  

електрогазозварник; стропальник 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем і обладнання;  

газозварник 

 

 5.13. ПТУ № 3 смт. Торчина 

4-004 – муляр; штукатур  

 

 5.14. ПТУ № 4 м. Каменя-Каширського 

4-012 – маляр будівельний; штукатур 

4-047 – монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем і обладнання;  

газозварник 

4-125 – електромонтажник по освітленню і освітлювальних мережах;  

електромонтажник по силових мережах і електрообладнання 

 

 5.15. ПТУ № 5 м. Ковеля 

4-001 – арматурник; бетонник; електрозварник ручного зварювання 

4-005 – муляр; монтажник по монтажу сталевих та залізобетонних  

конструкцій 

 

 5.16. ПТУ № 6 м. Луцька 

1-025 – радіомеханік по обслуговуванню і ремонту радіотелевізійної  

апаратури 

1-146 – слюсар механоскладальних робіт 

3-121 – монтажник радіоелектронної апаратури і приладів  

6-057-А – швачка; вишивальниця 

Експериментально-соціальний працівник  

програма 

 

 5.17. ПТУ № 7 м. Ковеля 

1-018 – машиніст крану (кранівник) 

1-148 – слюсар з ремонту автомобілів 

1-158 – слюсар-ремонтник 

 

 5.18. ПТУ № 8 м. Любомля 

7-033 – різьбяр по дереву та бересті 

8-037 – майстер сільського будівництва 

 

 5.19. ПТУ № 11 м. Нововолинська 

1-106 – токар 

1-158 – слюсар-ремонтник 

4-120 – штукатур; лицювальник-плиточник 
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7-033-А – різьбяр по дереву та бересті; інкрустатор 

 

 5.20. ПТУ № 13 м. Нововолинська 

7-033-А – різьбяр по дереву та бересті; інкрустатор 

 

 5.21. Філіал ПТУ № 21 смт. Локачі 

8-007 – лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу; обліковець молока на  

тваринницьких комплексах і фермах  

 

 5.22. ПТУ № 23 м. Володимира-Волинського 

8-037 – майстер сільського будівництва 

8-048 – тракторист широкого профілю на меліоративних роботах; слюсар- 

ремонтник; водій автомобіля 

 

 5.23. ПТУ № 26 смт. Стара Вижівка 

8-037 – майстер сільського будівництва 

 

 5.24. ПТУ № 27 м. Берестечко  

8-037 – майстер сільського будівництва 

 

 5.25. ПТУ № 5 м. Біла Церква 

4-133 – машиніст крану (кранівник) по управлінню козловими кранами з  

випуском в 1995 році        25 чол. 

 

 5.26. ПТУ № 7 м. Богуслав 

4-005 – муляр; монтажник по монтажу сталевих і залізобетонних  

конструкцій; електрозварювальник ручного зварювання з випуском в 

1995-97 рр.       25 чол. щорічно 

8-042 – машиніст екскаватора одноковшового; машиніст дренувальної  

машини з випуском в 1995-97 рр.     20 чол. щорічно 

 

 5.27. ПТУ № 8 м. Тетіїв 

1-105 – токар з випуском в 1995 році 15 чол. 

4-119 – штукатур; лицювальник-плиточник; муляр з випуском в  

1995-96 рр.        20 чол. щорічно 

7-065 – продавець продовольчих товарів; продавець непродовольчих товарів  

з випуском в 1995-96 рр.      20 чол. щорічно 

8-002 – тракторист-машиніст з випуском 1995 році 20 чол. 

п/п бухгалтер промислових підприємств з випуском в 1995 році 20 чол. 

 

 5.28. ВПУ № 9 м. Біла Церква 

1-013 – лаборант хімічного аналізу з випуском в 1995 році 50 чол. 

2-200 – контролер шинного виробництва з випуском в 1995 році 50 чол. 

 

 5.29. ПТУ № 13 м. Біла Церква 

7-063 – кухар дитячого харчування з випуском в 1995 році 50 чол. 

п/п бухгалтер з випуском в 1995 р. 50 чол. 



45 
 5.30. ПТУ № 19 смт. Ржищів 

3-122 – монтажник радіоелектронної апаратури та приладів; в’язальних  

схемних  жгутів, кабелів і шнурів з випуском в 1995 році 25 чол. 

 

 5.31. ПТУ № 21 с. Катюжанка Вишгородського району 

8-001 – овочівник захищеного грунту  з випуском в 1995 р. 20 чол. 

 

5.32. ПТУ № 22 м. Переяслав-Хмельницький 

3-122 – монтажник радіоелектронної апаратури і приладів з випуском в  

1995-96 р. 25 чол. щорічно 

 

 5.33. ПТУ № 25 м. Березань 

8-033 – електрогазозварювальник; водій автомобіля з випуском в  

1995 р. 25 чол. 

 

 5.34. ПТУ № 29 м. Сквира 

8-001 – квітникар-декоратор з випуском в 1995-96 рр. 25 чол. щорічно 

 

 5.35. Міжшкільному навчальному-виробничому комбінату м. Боярка 

4-116 – столяр будівельний з випуском в 1995 р. 25 чол. 

7-011 – кухар з випуском в 1995 р. 40 чол. 

8-002 – тракторист-машиніст з випуском в 1995 році 30 чол. 

 

 5.36. Міжшкільному навчальному-виробничому комбінату 

 смт. Макарів 

8-002 – тракторист-машиніст з випуском в 1995 р. 50 чол. 

п/п молодіжна медична сестра по догляду за хворими 

п/п організатор дитячого колективу 

 

 5.37. Автомобільній школі Київського обласного комітету товариства  

сприяння обороні України м. Бориспіль 

8-002 – тракторист-машиніст 

 

 5.38. Малому приватному підприємстві «Автомобіліст» м. Бровари 

5-047 – водій автомобіля (підготовка) 

 

 5.39. Димерській автошколі при малому приватному підприємстві  

«АНКО» смт. Димер 

5-047 – водій автомобіля (підготовка) 

5-049 – водій автомобіля (перепідготовка; підвищення кваліфікації) 

5-050 – водій автомобіля (перепідготовка; підвищення кваліфікації) 

 

 5.40. ПТУ № 11 м. Рівне 

1-103 – верстатник широкого профілю 

1-099 – наладчик верстатів і маніпуляторів з програмним управлінням  

 

 5.41. ПТУ № 15 м. Рівне 
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7-001 – оператор поточно-автоматичної лінії; пресувальник  

напівфабрикатних макаронних виробів; сушильник довго трубкових  

макаронів; різник харчової продукції 

 

 5.42. ПТУ № 16 смт. Квасилів 

7-047 – виготовлювач художніх виробів з кераміки 

7-049 – виготовлювач художніх виробів з металу 

4-143 – виконавець художньо-оформлювальних робіт (інтер’єрів громадських  

і промислових будівель) 

 

 5.43. ПТУ № 23 смт. Клевань 

1-020 – машиніст холодильних установок  

 

 5.44. ПТУ № 26 м. Радивилів 

4-143 – виконавець художньо-оформлювальних робіт (інтер’єрів громадських  

і промислових будівель) 

 

 5.45. ПТУ № 28 м. Острог 

4-143 – оздоблювач виробів з деревини 

 

 5.46. ПТУ № 38 м. Рівне 

4-117 – столяр будівельний; тесляр 

 

 6. Провести додаткову експертизу: 

 

 6.1. ПТУ № 25 смт. Шаргород Вінницька область 

8-105 – апаратник варки утфелю; апаратник дифузії; апаратник  

дефекосатурації бурякового соку; маляр будівельний; штукатур 

4-120 – штукатур 

 

 6.2. Спортивно-технічне підприємство м. Радивилів Рівненська область 

11442 – водії транспортних засобів категорії «А», «В», «Е» 

 

 6.3. ПТУ № 10 смт. Капітанівка Кіровонрадська область 

- апаратник варки утфелю; слюсар-ремонтник 

- центрифугувальник; токар 

- різник буряків; муляр 

- апаратник дефокосурації бурячного соку; маляр будівельний 

- сепаратник випарювання соку; електрогазозварник  

8-105 – апаратник дифузії; столяр будівельний 

 

 7. Перенести розгляд наслідків ліцензійної експертизи професій, що 

відсутні у діючому Переліку до їх розгляду в управлінні професійних 

навчальних закладів та внесення до Переліку професій в установленому 

порядку 

 

 7.1. ПТУ № 1 смт. Рокитно Київська область 
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- муляр; бетонник; тесляр 

- електромонтажник з освітлення та освітлювальних мережах 

- електромонтажник з силових мереж та електрообладнання; електрозварник  

ручного зварювання  

- столяр будівельний; тесляр; верстатник деревообробних верстатів 

 

 7.2. Філіал ПТУ № 2 м. Васильків Київська область 

- слюсар-ремонтник; електрозварник ручного зварювання 

 

 7.3. ПТУ № 3 м. Бориспіль Київська область 

- муляр; штукатур; лицювальник-плиточник 

- слюсар з ремонту автомобілів; водій автомобіля; електрозварювальник  

ручного зварювання 

- столяр будівельний; тесляр; паркетник  

 

 7.4. ПТУ № 5 м. Біла Церква Київська область 

- верстатник широкого профілю 

- слюсар-ремонтник; слюсар механоскладальних робіт  

- токар; фрезерувальник  

 

 7.5. ПТУ № 7 м. Богуслав 

- столяр будівельний; тесляр; паркетник 

- муляр; штукатур  

- тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар-ремонтник  

- виготівник художніх виробів з дерева 

- виготівник художніх виробів з кераміки 

 

 7.6. ПТУ № 6 м. Біла Церква Київська область 

- столяр будівельний; тесляр; паркетник 

- штукатур; лицювальник-плиточник 

 

 7.7. ВПУ № 9 м. Біла Церква Київська область 

- слюсар-ремонтник; електрозварник ручного зварювання  

- молодший спеціаліст організатор шинного виробництва 

- молодший спеціаліст організатор машинобудівного будівництва 

 

 7.8. ПТУ № 11 м. Яготин Київська область 

- лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу; маляр будівельний  

- електромонтер з обслуговування електрообладнання; електрозварник  

ручного зварювання 

 

 7.9. ПТУ № 14 смт. Ржищів Київська область 

- муляр; електрозварник ручного зварювання 

 

 7.10. ПТУ № 18 м. Фастів 

- машиніст холодильних установок; слюсар-ремонтник 

- слюсар-ремонтник; електрозварник ручного зварювання 
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- токар; оператор верстатів з ПУ 

 

 7.11. ПТУ № 21 с. Катюжанка Київська область 

- тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар-ремонтник 

 

 7.12. ПТУ № 22 м. Переяслав-Хмельницький Київська область 

- плодоовочівник; пасічник; тракторист-машиніст 

- організація і технологія ведення фермерського господарства (майстер  

сільськогосподарського виробництва; фермер-орендатор) 

 

 7.13. ПТУ № 29 м. Сквира Київська область 

- тракторист-машиніст широкого профілю; слюсар ремонтник 

- організація і технологія ведення фермерського господарства (майстер  

сільськогосподарського виробництва) 

 

8. За поданням Головного управління акредитації: 

 

 8.1. Видати державну ліцензію на право здійснення підготовки 

кваліфікованих робітничих кадрів з разовим прийомом: 

 Автошкола МП «Автоаматор» (м. Київ)  

- водій транспортних засобів категорії «В»     60 чол. 

 

 8.2. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

поглибленням професійних знань працівників охоронних служб без права 

видачі документів про здобуття кваліфікації державного зразку з 

ліцензованим обсягом разового прийому: 

- Учбовий центр СП «Україна Секюріті» (м. Київ)    60 чол. 

 

 

 

 

 

Голова секції Міжгалузевої  

акредитаційної комісії        В. В. Кононенко 



Додаток 5 

                                                                    до Протоколу рішення Міжгалузевої  

акредитаційної комісії № 17 від  

                                                                                  20.04.1995 р. 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

СЕКЦІЯ МІЖГАЛУЗЕВОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З  

ПИТАНЬ АКРЕДИТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЛІЦЕЇВ, ГІМНАЗІЙ  
 

РІШЕННЯ  

  

Від 14 березня 1995 р.       Протокол № 17 

 

Про ліцензування та атестацію  

професійних навчально-виховних  

закладів 

 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», наказу Міністерства 

освіти України від 03.02.94 р. № 29 , результатів розгляду висновків 

акредитаційної експертизи на засіданні секції Міжгалузевої акредитаційної 

комісії :  

1. За подання Державної інспекції закладів освіти : 

1.1. Визнати атестованими з правом видачі державного документу про 

освіту з ліцензованими обсягами підготовки та видати Державну ліцензію на 

право здійснення освітньої діяльності за професіями: 

 

Професійно-технічне училище № 29 м. Сквири 

Київської області  

 

8-001 Плодоовочівник, овочівник захищеного грунту   150 чол. 

8-001 Квітникар-декоратор        75 чол. 

8-002 Тракторист-машиніст        50 чол. 

8-003 Тракторист-машиніст; тракторист-машиніст (широкого 

 профілю), слюсар-ремонтник ; водій автомобіля   150 чол. 

8-007 Лаборант хіміко-бактереологічного аналізу, обліковець  

  молока на тваринницьких фермах і комплексах   25 чол. 

8-033 Електрогазозварювальник; водій автомобіля    75 чол. 

8-120 Бухгалтер сільськогосподарського виробництва   50 чол. 

5-047 Водій  автомобіля        50 чол. 

 за замовленням служби зайнятості з терміном навчання 5 місяців : 

19203 Тракторист         50 чол. 

19906 Електрозварювальник ручного зварювання    50 чол. 

Всього:          725 чол. 
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1.2.  Видати державну ліцензію на право здійснення освітньої 

діяльності строком на п’ять років з ліцензованим обсягом підготовки 

робітничих кадрів з професій :  

 1.2.1. Луганському професійно-технічному училищу-інтернату 

6-055 – кравець (верхнього чоловічого і жіночого одягу)   90 чол. 

6-055 – кравець (жіночого легкого одягу)     90 чол. 

6-052 – закрійник (жіночого легкого одягу)     15 чол. 

6-048 – складальник верху взуття       30 чол. 

6-046-а – пошивник взуття        60 чол. 

1-033 – оператор електронно-обчислювальних машин   30 чол. 

Всього:          315 чол. 

 

 1.2.2. Самбірському професійно-технічному училищу-інтернату 

Львівської області 

6-055 – кравець (верхнього чоловічого і жіночого одягу)   220 чол. 

 Всього:          220 чол. 

 

1.3. Видати державну ліцензію на право здійснення освітньої діяльності 

строком на п’ять років з ліцензованим обсягом підготовки робітничих кадрів 

з професій: 

 

  Професійні навчально-виховні заклади ТСО України  

Вінницької області 

 

 1.3.1. Автомобільна школа м. Вінниця: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    100 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    700 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    600 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    120 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   120 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв з категорії «В» на «С»  90 чол. 

Всього:          1790 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      780 чол. 

 

 1.3.2. Автомобільна школа м. Гайсин: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «С»    375 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв з категорії «В» на «С»  60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   150 чол. 

Всього:          795 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      240 чол. 

 

 1.3.3. Автомобільна школа м. Шаргород: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 
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11442 – водії транспортних засобів категорії «С»    270 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   150 чол. 

Всього:          570 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      300 чол. 

 

 1.3.4. Автомобільна школа м. Могилів Подільський: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    200 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   60 чол. 

Всього:          470 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      180 чол. 

 

 1.3.5. Автомобільна школа м. Брацлав: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    50 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    50 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    250 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   50 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          460 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      150 чол. 

 

 1.3.6. Спортивно-технічний клуб м. Немирів: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.7. Спортивно-технічний клуб м. Калинівка: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          240 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.8. Спортивно-технічний клуб смт. Муровані-Курилівці: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 
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11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          180 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.9. Спортивно-технічний клуб м. Бар: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.10. Спортивно-технічний клуб м. Літин: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    25 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    150 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    50 чол. 

Всього:          225 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.11. Спортивно-технічний клуб  м. Томашпіль: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          180 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.12. Спортивно-технічний клуб смт. Піщанка: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

19203 – тракторист-машиніст       60 чол. 

11442 – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.13. Спортивно-технічний клуб смт. Тростянець: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          180 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      90 чол. 
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 1.3.14. Спортивно-технічний клуб смт. Липовець: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «С»    60 чол. 

Всього:          150 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      160 чол. 

 

 1.3.15. Спортивно-технічний клуб м. Козятин: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації на категорію «Е»    30 чол. 

Всього:          240 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.16. Спортивно-технічний клуб м. Чечельнік: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    20 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          150 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

 1.3.17. Автомобільна школа м. Бершадь: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    330 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          540 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      210 чол. 

 

1.3.18. Технічна школа м. Хмельнік: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    90 чол. 

13788 – машиніст крану автомобільного      150 чол. 

11442 – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   60 чол. 

Всього:          510 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      300 чол. 

 

1.3.19. Спортивно-технічний клуб смт. Теплік: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 
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Всього:          90 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

1.3.20. Спортивно-технічний клуб м. Тульчин: 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    90 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   60 чол. 

Всього:          240 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

1.3.21. Спортивно-технічний клуб смт. Чернівці: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          150 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

1.3.22. Спортивно-технічний клуб м. Хмельник: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

Всього:          150 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

1.3.23. Спортивно-технічний клуб м. Жмеринка: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          240 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

1.3.24. Спортивно-технічний клуб смт. Тиврів: 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Д»   30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв на категорію «Е»   30 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 Професійні навчально-виховні заклади ТСО України  

Дніпропетровської області 
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1.3.25. Дніпропетровська технічна школа, м. Дніпропетровськ 

13788 – механіки крана автомобільного      240 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «С»    120 чол. 

11451 –            ---------------- " ----------------      «А»    250 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------      «В»    800 чол. 

               ---------------- " ----------------      «ВС»    30 чол. 

               ---------------- " ----------------      «Д»    115 чол. 

               ---------------- " ----------------      «Е»    115 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «В» на «ВС»  750 чол. 

         «ВС» на «С»  80 чол. 

 

Разом:           1825 чол. 

З одночасним навчанням:        520 чол. 

 

 1.3.26. Павлоградський міський учбово-спортивно-технічний  

центр - технічна школа м. Павлоград 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    200 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------      «В»    430 чол. 

               ---------------- " ----------------      «С»    120 чол. 

               ---------------- " ----------------      «ВС»    50 чол. 

11442 – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  75 чол. 

         «ВС» на «Е»  75 чол. 

 «С» на «ВС»  125 чол. 

13788 – машиніст крану автомобільного      120 чол. 

 

Разом:           1220 чол. 

З одночасним навчанням:        360 чол. 

 

 1.3.27. Криворізький районний учбово-спортивно-технічний  

центр – автошкола № 1 м. Кривий Ріг 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    400 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------      «В»    800 чол. 

               ---------------- " ----------------      «С»    960 чол. 

               ---------------- " ----------------      «ВС»    75 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  90 чол. 

         «ВС» на «Е»  90 чол. 

               «С»  300 чол. 

19203 – тракторист-машиніст       30 чол. 

 

Разом:           2145 чол. 

З одночасним навчанням:        480 чол. 

 

 1.3.28. Дніпродзержинська автошкола м. Дніпродзержинськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    125 чол. 
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11442 –            ---------------- " ----------------      «В»    455 чол. 

               ---------------- " ----------------      «С»    420 чол. 

               ---------------- " ----------------      «ВС»    60 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  90 чол. 

         «ВС» на «Е»  90 чол. 

         «В» на «ВС»  30 чол. 

 

Разом:           1270 чол. 

З одночасним навчанням:        420 чол. 

 

 1.3.29. Нікопольський міський учбово-спортивно технічний  

центр – автошкола м. Нікополь 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    300 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------      «В»    380 чол. 

               ---------------- " ----------------      «С»    360 чол. 

               ---------------- " ----------------      «ВС»    100 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  185 чол. 

         «ВС» на «Е»  185 чол. 

 

Разом:           1510 чол. 

З одночасним навчанням:        300 чол. 

 

 1.3.30. Криворізька автошкола № 2 м. Кривий Ріг 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    495 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------      «В»    630 чол. 

               ---------------- " ----------------      «С»    300 чол. 

               ---------------- " ----------------      «ВС»    60 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  100 чол. 

         «ВС» на «Е»  100 чол. 

         

Разом:           1685 чол. 

З одночасним навчанням:        420 чол. 

 

 1.3.31. Новомосковський міський учбово-спортивно-технічний 

центр – автошкола м. Новомосковськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    250 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------      «В»    390 чол. 

               ---------------- " ----------------      «С»    240 чол. 

               ---------------- " ----------------      «ВС»    50 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  30 чол. 

         «ВС» на «Е»  30 чол. 

         «В» на «ВС»  25 чол. 

 «В» на «КАМАЗ» «С» 25 чол. 
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Разом:           1040 чол. 

З одночасним навчанням:        300 чол. 

 

 1.3.32. Жовтоводський міський учбовий спортивно-технічний  

центр – автошкола м. Жовті Води 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    100 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------      «В»    100 чол. 

               ---------------- " ----------------      «С»    180 чол. 

               ---------------- " ----------------      «ВС»    80 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:   «ВС» на «Д»   60 чол. 

       «ВС» на «Е»   60 чол. 

«ВС» на «КАМАЗ»«С» 100 чол. 

 

Разом:           680 чол. 

З одночасним навчанням:        180 чол. 

 

 1.3.33. Марганецький міський учбово-спортивно-технічний  

центр – автошкола м. Марганець  

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------      «В»    180 чол. 

               ---------------- " ----------------      «С»    180 чол. 

               ---------------- " ----------------      «ВС»    50 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:   «ВС» на «Д»   30 чол. 

       «ВС» на «Е»   30 чол. 

«С»     30 чол. 

 

Разом:           620 чол. 

З одночасним навчанням:        120 чол. 

 

 1.3.34. Дніпропетровська об’єднана технічна школа,  

м. Дніпропетровськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    250 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------      «В»    360 чол. 

               ---------------- " ----------------      «С»    420 чол. 

               ---------------- " ----------------      «ВС»    90 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:   «ВС» на «Д»   30 чол. 

       «ВС» і «Д» на «Е»  30 чол. 

 

ВУС-167 – капітан механік судна потужністю двигуна до 150 к.с. 25 чол. 

ВУС-172 – аквалангіст-рятівник       40 чол. 

17554 – радіооператор         70 чол. 

19756 – газоелектрозварювальник       75 чол. 

15643 – оператор газифікованих котелен      60 чол. 

14341 – машиніст холодильних установок     25 чол. 
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Разом:           1475 чол. 

З одночасним навчанням:        420 чол. 

 

 1.3.35. Криворізька радіотехнічна школа м. Кривий Ріг 

17553 – радіомеханік з обслуговування та ремонту  

радіотелевізійної апаратури      150 чол. 

16199 – оператор електронно-обчислювальних машин   15 чол. 

14341 – механік торговельних автоматів та холодильного  

обладнання         30 чол. 

17553 – радіомеханік з обслуговування та ремонту  

радіотелевізійної апаратури      60 чол. 

 

Разом:           295 чол. 

З одночасним навчанням:        90 чол. 

 

 М С Т К-МІСЬКИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ: 

1.3.36. Дніпропетровський МСТК м. Дніпропетровськ 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    50 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    550 чол. 

 

Разом:           600 чол. 

З одночасним навчанням:        120 чол. 

 

 1.3.37. Дніпродзержинський МСТК м. Дніпродзержинськ  

11451 – водії транспортних засобів категорії: «А»    50 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------          «В»    240 чол. 

 

Разом:           290 чол. 

З одночасним навчанням:        60 чол. 

 

 1.3.38. Криворізький МСТК м. Кривий Ріг 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    50 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    750 чол. 

 

Разом:           800 чол. 

З одночасним навчанням:        200 чол. 

 

 1.3.39. Синельниківський МСТК м. Синельникове 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    120 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    120 чол. 

 

Разом:           240 чол. 

З одночасним навчанням:        60 чол. 

 

 1.3.40. Амур-Нижньодніпровський РСТК м. Дніпропетровськ 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    60 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    300 чол. 
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  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Е»  50 чол. 

         «В» на «ВС»  25 чол. 

 

Разом:           435 чол. 

З одночасним навчанням:        120 чол. 

 

 1.3.41. Індустріальний РСТК м. Дніпропетровськ 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    25 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    335 чол. 

 

Разом:           360 чол. 

З одночасним навчанням:        90 чол. 

 

 1.3.42. Кіровський РСТК м. Дніпропетровськ 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    150 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    330 чол. 

17553 – радіомеханік з обслуговування та ремонту  

радіотелевізійної апаратури      60 чол. 

 

Разом:           540 чол. 

З одночасним навчанням:        120 чол. 

 

 1.3.43. Жовтневий РСТК м. Дніпропетровськ 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    40 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    300 чол. 

 

Разом:           340 чол. 

З одночасним навчанням:        90 чол. 

 

 1.3.44. Самарський РСТК м. Дніпропетровськ 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    60 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    150 чол. 

         «ВС»   60 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Е»  30 чол. 

        

Разом:           300 чол. 

З одночасним навчанням:        60 чол. 

 

 1.3.45. Апостолівський РСТК м. Апостолово 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    100 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    100 чол. 

         «ВС»   50 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  50 чол. 

         «ВС» на «Е»  50 чол. 
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Разом:           350 чол. 

З одночасним навчанням:        60 чол. 

 

 1.3.46. Верхньодніпровський РСТК м. Верхньодніпровськ  

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    100 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    180 чол. 

         «ВС»   60 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  30 чол. 

         «ВС» на «Е»  30 чол. 

 

Разом:           400 чол. 

З одночасним навчанням:        150 чол. 

 

 1.3.47. Василівський РСТК м. Василівка 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    60 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    60 чол. 

         «ВС»   60 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  30 чол. 

         «ВС» на «Е»  30 чол. 

 

Разом:           240 чол. 

З одночасним навчанням:        60 чол. 

 

 1.3.48. Дніпропетровський РСТК м. Дніпропетровськ 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    60 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    390 чол. 

         «ВС»   60 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  60 чол. 

         «ВС» на «Е»  60 чол. 

 «В» на «ВС»  60 чол. 

 

Разом:           690 чол. 

З одночасним навчанням:        150 чол. 

 

 1.3.49. Криничанський РСТК с. Кринички 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    60 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    60 чол. 

         «ВС»   50 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  30 чол. 

         «ВС» на «Е»  50 чол. 

  

Разом:           250 чол. 

З одночасним навчанням:        60 чол. 
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 1.3.50. Магдалинівський РСТК с. Магдалинівка 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    80 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    60 чол. 

         «ВС»   30 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  30 чол. 

         «ВС» на «Е»  30 чол. 

 

Разом:           230 чол. 

З одночасним навчанням:        90 чол. 

 

 1.3.51. Міжевський РСТК с. Міжева 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    45 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    40 чол. 

         «ВС»   60 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  30 чол. 

         «ВС» на «Е»  30 чол. 

  

Разом:           205 чол. 

З одночасним навчанням:        60 чол. 

 

 1.3.52. П’ятихатський РСТК м. П’ятихатки 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    30 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    125 чол. 

         «ВС»   50 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  30 чол. 

         «ВС» на «Е»  30 чол. 

19203 – тракторист-машиніст       30 чол. 

 

Разом:           295 чол. 

З одночасним навчанням:        60 чол. 

 

 1.3.53. Петропавлівський РСТК с. Петропавлівка 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    50 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    50 чол. 

         «ВС»   50 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  40 чол. 

         «ВС» на «Е»  40 чол. 

 

Разом:           230 чол. 

З одночасним навчанням:        90 чол. 

 

 1.3.54. Покровський РСТК с. Покровське 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    100 чол. 
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11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    60 чол. 

         «ВС»   30 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  30 чол. 

         «ВС» на «Е»  30 чол. 

 

Разом:           250 чол. 

З одночасним навчанням:        90 чол. 

 

 1.3.55. Солонянський РСТК с. Солоне 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    60 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    60 чол. 

         «ВС»   90 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  30 чол. 

         «ВС» на «Е»  30 чол. 

 

Разом:           270 чол. 

З одночасним навчанням:        60 чол. 

 

 1.3.56. Томаківський РСТК с. Томаківка 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    30 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    60 чол. 

         «ВС»   30 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  20 чол. 

         «ВС» на «Е»  20 чол. 

 

Разом:           160 чол. 

 

З одночасним навчанням:        60 чол. 

 

 1.3.57. Царичанський РСТК с. Царичанка 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    60 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    60 чол. 

         «ВС»   30 чол. 

  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Е»  30 чол. 

19203 – тракторист-машиніст       30 чол. 

 

Разом:           210 чол. 

З одночасним навчанням:        60 чол. 

   

1.3.58. Широківський РСТК с. Широке 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    75 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    50 чол. 

         «ВС»   30 чол. 
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  – підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії:     «ВС» на «Д»  35 чол. 

         «ВС» на «Е»  30 чол. 

 

Разом:          220 чол. 

З одночасним навчанням:        60 чол. 

 

 1.3.59. Спортивно-технічний клуб П. О. ТСОУ  

заводу ім. Леніна м. Дніпропетровськ  

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    25 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    125 чол. 

         

Разом:           150 чол. 

З одночасним навчанням:        50 чол. 

 

 1.3.60. Спортивно-технічний клуб П. О. ТСОУ  

Південного машинобудівного заводу  

м. Дніпропетровськ 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    100 чол. 

 

Разом:           100 чол. 

З одночасним навчанням:        30 чол. 

 

 1.3.61. Спортивно-технічний клуб акціонерного підприємства  

АП «Дніпрошина» м. Дніпропетровськ 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    25 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    150 чол. 

         

Разом:           175 чол. 

З одночасним навчанням:        50 чол. 

 

 1.3.62. Спортивно-технічний клуб заводу ім. К. Лібкнехта,  

м. Дніпропетровськ 

11451 – водії транспортних засобів категорій: «А»    50 чол. 

11442 –            ---------------- " ----------------           «В»    150 чол. 

         

Разом:           200 чол. 

З одночасним навчанням:        50 чол. 

 

Професійні навчально-виховні заклади  

Житомирського обласного комітета ТСО України 

  

1.3.63. Бердичівська автомобільна школа ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   30 чол. 

11442 – водії автотранспортних засобів категорії «В»   125 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «В і С»   30 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «С»   225 чол. 



16 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Е»   60 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Д»   60 чол. 

- " -     –           з «В» на «В і С»   30 чол. 

12554 – інструктор виробничого навчання робітників масових  

професій         30 чол. 

Всього:          615 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     300 чол. 

 

 1.3.64. Житомирська автомобільна школа ТСО України  

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   30 чол. 

11442 – водії автотранспортних засобів категорії «В»   360 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «В і С»   30 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «С»   600 чол. 

В тому числі мех. –вод. ПМЗ категорії «С»    250 чол. 

- " -     –   Водії автотранспортних засобів категорії «»Д»   120 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Е»   120 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    з «С» на «В і С»   180 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    з «В» на «С і В»   120 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    Газобалонних – С   90 чол. 

12554 – інструктор виробничого навчання робітників масових  

професій         30 чол. 

18511 – слюсар з ремонту автомобілів      30 чол. 

Всього:          1710 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     450 чол. 

 

 1.3.65. Коростенська автомобільна школа ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   60 чол. 

11442 – водії автотранспортних засобів категорії «В»   360 чол. 

- " -     – водії автотранспортних засобів категорії «С»   360 чол.  

- " -     – категорії «В і С»        60 чол. 

- " -     – з «В» на «В і С»        60 чол. 

- " -     – категорії «Е»         90 чол. 

- " -     – категорії «Д»         90 чол. 

18511 – слюсар з ремонту автомобілів      75 чол. 

Всього:          1155 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     270 чол. 

 

 1.3.66. Новоград-Волинська автомобільна школа ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   60 чол. 

11442 – водії автотранспортних засобів категорії «В»   240 чол. 

- " -     – категорії «С»         300 чол. 

- " -     – категорії «В і С»        60 чол. 

- " -     – категорії «Д»         60 чол. 

- " -     – категорії «Е»         90 чол. 

- " -     – з «В» на «В і С»        90 чол. 

- " -     – з «С» на «В і С»        90 чол. 

Всього:          990 чол. 
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В тому числі з одночасним навчанням     450 чол. 

 

 1.3.67. Радомишльська автомобільна школа ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   30 чол. 

11442 – водії автотранспортних засобів категорії «В»   50 чол. 

- " -     – категорії «В» інваліди       100 чол. 

- " -     – категорії «С»         180 чол. 

- " -     – категорії «В і С»        30 чол. 

- " -     – категорії «Е»         30 чол. 

- " -     – категорії «Д»         30 чол. 

- " -     – Газобалон.  «С»        30 чол. 

- " -     – з «В» на «В і С»        30 чол. 

- " -     – з «С» на «А і С»        50 чол. 

- " -     – з «С» на «В і С»        30 чол. 

12554 – інструктор виробничого навчання робітників  

масових професій        25 чол. 

Всього:          615 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     230 чол. 

 

 1.3.68. Бердичівський СТК ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   120 чол. 

11442 – водії автотранспортних засобів категорії «В»   120 чол. 

Всього:          240 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     90 чол. 

 

 1.3.69. Дзержинський СТК ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   60 чол. 

11442 –     ---------------- " ----------------    категорії «В»   120 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «В і С»   65 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Е»   30 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Д»   30 чол. 

Всього:          300 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     150 чол. 

 

 1.3.70. Житомирський районний СТК ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   30 чол. 

11442 –     ---------------- " ----------------    категорії «В»   180 чол. 

Всього:          210 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     60 чол. 

 

 1.3.71. Коростишівський СТК ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   30 чол. 

11442 –     ---------------- " ----------------    категорії «В»   90 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «В і С»   30 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Е» або «Д»  30 чол. 

Всього:          180 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     60 чол. 
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 1.3.72. Коростенський районний СТК ТСО України 

24676 – секретар-друкарка        36 чол. 

17553 – радіомеханік з обслуговування та ремонту  

радіотелевізійної апаратури      30 чол. 

Всього:          66 чол. 

В тому числі разового прийому      66 чол. 

 

 1.3.73. Лугинський районний СТК ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   20 чол. 

11442 –     ---------------- " ----------------    категорії «В»   40 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «В і С»   20 чол. 

Всього:          80 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     30 чол. 

 

 1.3.74. Любарський СТК ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   60 чол. 

11442 –     ---------------- " ----------------    категорії «В»   60 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «В і С»   30 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Е»   30 чол. 

Всього:          180 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     90 чол. 

 

 1.3.75. Попілянський СТК ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   30 чол. 

11442 –     ---------------- " ----------------    категорії «В»   45 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «В і С»   30 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Е»   30 чол. 

Всього:          135 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     60 чол. 

 

 1.3.76. Олевський районний СТК ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   60 чол. 

11442 –     ---------------- " ----------------    категорії «В»  90 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «В і С»   60 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Д»   30 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Е»   60 чол. 

Всього:          300 чол. 

В тому числі разового прийому      90 чол. 

 

 1.3.77. Овруцький СТК ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   60 чол. 

11442 –     ---------------- " ----------------    категорії «В»   120 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «В і С»   60 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Д»   60 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Е»   30 чол. 

Всього:          330 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     150 чол. 
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 1.3.78. Чуднівський СТК ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   30 чол. 

11442 –     ---------------- " ----------------    категорії «В»   30 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «В і С»   60 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Д»   30 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Е»   30 чол. 

Всього:          180 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     60 чол. 

 

 1.3.79. Житомирський спортивно-технічний радіоклуб  ТСО України 

17533 – радіомеханік по обслуговуванню та ремонту  

радіотелевізійної апаратури      75 чол. 

24676 – секретар-друкарка        75 чол. 

Всього:          150 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     120 чол. 

 

 1.3.80. Баранівський СТК ТСО України 

11451 – водії автотранспортних засобів категорії «А»   30 чол. 

11442 –     ---------------- " ----------------    категорії «В»   60 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «В і С»   60 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Д»   30 чол. 

- " -     –     ---------------- " ----------------    категорії «Е»   30 чол. 

Всього:          210 чол. 

В тому числі з одночасним навчанням     90 чол. 

 

 Професійні навчально-виховні заклади ТСО України  

Кіровоградської області 

 

 1.3.81. Автомобільна школа м. Кіровонрад 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    270 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    640 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    150 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    150 чол. 

ВУЗ 837 з механіки компресорних установок     520 чол. 

12554 – інструктор виробничого навчання робітників   60 чол. 

18511 – слюсар з ремонту автомобілів      30 чол. 

Всього:          1880 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      600 чол. 

 

 1.3.82. Бобринецька зразкова автомобільна школа м. Бобринець 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    300 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    100 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    100 чол. 

Всього:          620 чол. 



20 

в т. р. з одночасним навчанням      210 чол. 

 

 1.3.83. Олександрівська зразкова автомобільна школа м. Олександрія 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    150 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    500 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    150 чол. 

Всього:          950 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      320 чол. 

 

 1.3.84. Ульянівська автомобільна школа м. Ульянівка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    150 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

18511 – слюсар з ремонту автомобілів      30 чол. 

Всього:          300 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      150 чол. 

 

 

 1.3.85. Маловисківська автомобільна школа м. Мада Виска 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    240 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «В-С»    30 чол. 

Всього:          570 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      180 чол. 

 

 1.3.86. Новгородківський районний спортивно-технічний клуб  

м. Новгородка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

Всього:          120 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

 1.3.87. Новомиргородський районний спортивно-технічний клуб 

 м. Новомиргород 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

24676 – секретарі-друкарки        30 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      100 чол. 



21 
 1.3.88. Олександрівський міський спортивно-технічний клуб  

м. Олександрія 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    90 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

Всього:          150 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      75 чол. 

 

 1.3.89. Добровеличівський районний спортивно-технічний клуб  

м. Добровеличківка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    150 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    60 чол. 

24676 – секретарі-друкарки        30 чол. 

Всього:          300 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      150 чол. 

 

 1.3.90. Вільшанівський районний спортивно-технічний клуб  

м. Вільшанка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «В»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

24676 – секретарі-друкарки        30 чол. 

Всього:          120 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

 1.3.91. Компаніївський районний спортивно-технічний клуб  

м. Компаніївка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

Всього:          180 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.92. Новоархангельський районний спортивно-технічний клуб  

м. Новоархангельськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.93. Долинський районний спортивно-технічний клуб м. Долинська 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 
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11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.94. Новоукраїнський районний спортивно-технічний клуб  

м. Новоукраїнка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

24676 – секретарі-друкарки        30 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.95. Онуфріївський районний спортивно-технічний клуб  

м. Онуфріївка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

24676 – секретарі-друкарки        30 чол. 

Всього:          180 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.96. Голованівський районний спортивно-технічний клуб  

м. Голованівськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

Всього:          270 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      150 чол. 

 

 1.3.97. Знам’янський міський спортивно-технічний клуб м. Знам’янка  

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

24676 – секретарі-друкарки        30 чол. 

Всього:          270 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

  

 1.3.98. Олександрівський районний спортивно-технічний клуб   

м. Олександрівка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 



23 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

24676 – секретарі-друкарки        30 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.99. Гайворонський районний спортивно-технічний клуб  

м. Гайворон 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

Всього:          180 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.100. Світловодський міський спортивно-технічний клуб  

м. Світловодськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

24676 – секретарі-друкарки        30 чол. 

Всього:          180 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.101. Устинівський районний спортивно-технічний клуб  

м. Устинівка 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

19203- трактористи         60 чол. 

Всього:          180 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.102. Кіровоградська обласна спортивно-технічна учбова  

організація ТСО України м. Кіровоград 

24676 – секретарі-друкарки        180 чол. 

17533 – радіомеханіки по обслуговуванню і ремонту  

радіо-телевізійної апаратури      120 чол. 

          120 чол. 

Всього:          420 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      210 чол. 

 

  Професійні навчально-виховні заклади ТСО України  

Луганської області 

 

 1.3.103. Луганська автомобільна школа м. Луганськ  
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11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    200 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    750 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    685 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    180 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    300 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    250 чол. 

11442 – підвищення кваліфікації водіїв з категорії «В» на «С»  570 чол. 

26676 – секретар друкарка        200 чол. 

17533 – механік по обслуговуванню та ремонту радіо-теле- 

візійної апаратури        60 чол. 

Всього:          3195 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      1020 чол. 

 

 1.3.104. Алчевська автомобільна школа м. Алчевськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    300 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    428 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    90 чол. 

Всього:          1028 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      420 чол. 

 

 1.3.105. Краснодонська автомобільна школа м. Краснодон 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    210 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    300 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    360 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    50 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    100 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв з категорії «В» на «С»  30 чол. 

Всього:          1110 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      310 чол. 

 

 1.3.106. Краснолучська автомобільна школа м. Красний Луч 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    150 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    300 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    450 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «С»    60 чол. 

24676 – секретар-друкарка        90 чол. 

18511 – слюсар з ремонту автомобілів      30 чол. 

Всього:          1260 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.107. Лісічанська автомобільна школа м. Лісічанськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    210 чол. 
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11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    330 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    207 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          927 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      270 чол. 

 

 1.3.108. Свердловська автомобільна школа м. Свердловськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    210 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    180 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    450 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв «В» на «С»    80 чол. 

24676 – секретар-друкарка        50 чол. 

Всього:          1180 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      445 чол. 

 

 1.3.109. Северодонецька автомобільна школа м. Северодонецьк 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    350 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    244 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    70 чол. 

11442 – водії транспортних засобів «С»      50 чол. 

Всього:          744 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      210 чол. 

 

 1.3.110. Стаханівська автомобільна школа м. Стаханів 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    180 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    420 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          840 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      330 чол. 

 

 1.3.111. Антрацитівський міський спортивно-технічний клуб  

м. Антрацит 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    70 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    180 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    60 чол. 

24676 – секретар-друкарка        60 чол. 

Всього:          370 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 
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 1.3.112. Антрацитівський районний спортивно-технічний клуб  

м. Антрацит 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    25 чол. 

24676 – секретар-друкарка        50 чол. 

Всього:          75 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      50 чол. 

 

 1.3.113. Біловодський районний спортивно-технічний клуб 

м. Біловодськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    50 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    50 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «ВС»    25 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    50 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    50 чол. 

24676 – секретар-друкарка        30 чол. 

Всього:          255 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      100 чол. 

 

 1.3.114. Білокуракінський районний спортивно-технічний клуб  

м. Білокуракіно 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    150 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

Всього:          330 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.115. Брянківський міський спортивно-технічний клуб м. Брянка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    150 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    140 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

24676 – секретар-друкарка        60 чол. 

Всього:          380 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.116. Кіровський міський спортивно-технічний клуб м. Кіровськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    90 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

24676 – секретар-друкарка        75 чол. 

17533 – радіомеханіки з ремонту та обслуговування радіо- 

телевізійної апаратури       50 чол. 

Всього:          335 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      150 чол. 

 

 1.3.117. Красноданський міський спортивно-технічний клуб  

м. Краснодан  
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11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    90 чол. 

24676 – секретар-друкарка        200 чол. 

17533 – радіомеханіки з ремонту та обслуговування  

радіо-телевізійної апаратури      40 чол. 

19756 – електрогазозварювальник       30 чол. 

Всього:          360 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      150 чол. 

 

 1.3.118. Кременський районний спортивно-технічний клуб м. Кремінна 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          300 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.119. Лісічанський міський спортивно-технічний клуб м. Лісічанськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    300 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв з категорії «В» на «С»  30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв з категорії «С» на «Д»  30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв з категорії «С» на «Е»  30 чол. 

24676 – секретар-друкарка        70 чол. 

Всього:          580 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      2100 чол. 

 

 1.3.120. Лутугінський районний спортивно-технічний клуб  

селище Успенка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    90 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

24676 – секретар-друкарка        50 чол. 

Всього:          380 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      125 чол. 

 

 1.3.121. Луганський обласний спортивно-технічний клуб м. Луганськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    50 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    240 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв з категорії «В» на «С»  30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв з категорії «С» на «Е»  30 чол. 

17533 – радіомеханік з ремонту та обслуговування радіо- 

телевізійної апаратури       60 чол. 

14341 – машиніст холодильних установок     30 чол. 

Всього:          440 чол. 
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в т. р. з одночасним навчанням      210 чол. 

 

 1.3.122. Новоайдарський районний спортивно-технічний клуб 

 м. Новоайдар 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    150 чол. 

24676 – секретар-друкарка        30 чол. 

Всього:          240 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.123. Новопськовський районний спортивно-технічний клуб  

м. Новопськов 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    25 чол. 

24676 – секретар-друкарка        25 чол. 

19601 – швачка          25 чол. 

16437 – перукар          25 чол. 

Всього:          100 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      100 чол. 

 

 1.3.124. Перевальський районний спортивно-технічний клуб  

м. Перевальськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»   60 чол. 

24676 – секретар-друкарка        30 чол. 

Всього:          120 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.125. Первомайський міський спортивно-технічний клуб 

 м. Первомайськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    70 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    240 чол. 

24676 – секретар-друкарка        40 чол. 

Всього:          350 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.126. Попаснянський районний спортивно-технічний клуб  

м. Попасна 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    150 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

24676 – секретар-друкарка        30 чол. 

Всього:          300 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      75 чол. 

 

 1.3.127. Ровенківський міський спортивно-технічний клуб м. Ровеньки 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    150 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    150 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 
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- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

24676 – секретар-друкарка        30 чол. 

17533 – радіомеханік з ремонту та обслуговування  

радіотелевізійної апаратури      30 чол. 

Всього:          450 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      210 чол. 

 

 1.3.128. Рубіжанський міський спортивно-технічний клуб м. Рубіжне 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

Всього:          180 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

 1.3.129. Сватівський районний спортивний клуб м. Сватово 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

24676 – секретар-друкарка        60 чол. 

Всього:          270 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.130. Северодонецький міський спортивно-технічний клуб  

м. Северодонецьк 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

Всього:          240 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.131. Старобільський обласний спортивно-технічний клуб  

м. Стабільск 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    280 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    210 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв з категорії «В» на «С»  90 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв з категорії «С» на «Д»  68 чол. 

- " -     – підвищення кваліфікації водіїв з категорії «С» на «Е»  250 чол. 

12554 – інструктор виробничого навчання робітників з  

масових професій        30 чол. 

18511 – слюсар з ремонту автомобілів      30 чол. 

Всього:          988 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      300 чол. 

 

 1.3.132. Стаханівський міський спортивно-технічний клуб м. Стаханів 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 
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11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

24676 – секретар-друкарка        120 чол. 

17533 – радіомеханік з ремонту та обслуговування  

радіотелевізійної апаратури      60 чол. 

Всього:          420 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      250 чол. 

 

 1.3.133. Троїцький районний спортивно-технічний клуб м. Троїцьк 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

19203 – тракторист         30 чол. 

Всього:          270 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      150 чол. 

 

 Професійні навчально-виховні заклади ТСО України  

   Миколаївської області 

 

 1.3.134. Автомобільна школа м. Миколаїв 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    450 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    300 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    120 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          990 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      450 чол. 

 

 1.3.135. Автомобільна школа м. Снігурівка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    180 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    120 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

13788 – машиніст крану автомобільного      50 чол. 

12554 – інструктор виробничого навчання робітників  

масових професій        50 чол. 

Всього:          770 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      270 чол. 

 

 1.3.136.Аавтомобільна школа м. Вознесенськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    90 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    180 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    120 чол. 
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- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

15643 – оператор котельної        50 чол. 

Всього:          650 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      270 чол. 

 

 1.3.137. Автомобільна школа м. Первомайськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    90 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «С»    180 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    120 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

13788 – машиніст крану автомобільного      50 чол. 

23788 – механік автомобільної колони (гаража)    50 чол. 

12554 – інструктор виробничого навчання робітників  

масових професій        50 чол. 

Всього:          775 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      270 чол. 

 

 1.3.138. Спортивно-технічний клуб м. Миколаїв 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    240 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

 1.3.139. Спортивно-технічний клуб смт. Арбузинка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    90 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

Всього:          240 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.140. Спортивно-технічний клуб смт. Березанка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          270 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

 1.3.141. Спортивно-технічний клуб смт. Братське 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    90 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          360 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 
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 1.3.142. Спортивно-технічний клуб смт. Доманівка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          360 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.143. Спортивно-технічний клуб корабельного району м. Миколаїв 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    90 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

Всього:          180 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

 1.3.144. Спортивно-технічний клуб смт. Новий Буг 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          330 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.145. Спортивно-технічний клуб смт. Нова Одеса 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

24676 – секретар-друкарка        25 чол. 

Всього:          445 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

1.3.146. Спортивно-технічний клуб м. Очаків 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

1.3.147. Спортивно-технічний клуб смт. Снігурівка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    90 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

15643 – оператор котельної        25 чол. 

Всього:          205 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 
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 1.3.148. Спортивно-технічний клуб м. Вознесенськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    120 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          390 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      150 чол. 

 

 1.3.149. Спортивно-технічний клуб смт. Березнігувате 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

24676 – секретар-друкарка        25 чол. 

Всього:          390 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.150. Спортивно-технічний клуб смт. Веселиново 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          390 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.151. Спортивно-технічний клуб смт. Врадієвка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

Всього:          270 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.152. Спортивно-технічний клуб смт. Єланець 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          330 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 1.3.153. Спортивно-технічний клуб Жовтневого району 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 
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 1.3.154. Спортивно-технічний клуб смт. Казанка 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    90 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

 1.3.155. Спортивно-технічний клуб смт. Криве Озеро 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          330 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      90 чол. 

 

 1.3.156. Спортивно-технічний клуб м. Первомайськ 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

24676 – секретар-друкарка        25 чол. 

Всього:          235 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

1.3.157. Спортивно-технічний автомотоклуб м. Миколаїв 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

Всього:          120 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      30 чол. 

 

 1.3.158. Спортивно-технічний клуб Миколаївського району 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      30 чол. 

 

 1.3.159. Морська спортивно-технічна школа 

17553 – радіомеханік з ремонту та обслуговування  

радіотелевізійної апаратури      50 чол. 

17554 – радіооператор 3-2 класу       50 чол. 

24676 – секретар-друкарка        50 чол. 

Всього:          150 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      75 чол. 

 

 1.3.160. Спортивно-технічний клуб заводу ім. 61 комунару м. Миколаїв 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

Всього:          210 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

 1.3.161. Спортивно-технічний клуб заводу ПТЗ «Зоря» м. Миколаїв 
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11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

17553 – радіотелемеханік з ремонту та обслуговування радіо- 

телевізійної апаратури       25 чол. 

Всього:          265 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      60 чол. 

 

 1.3.162. Спортивно-технічний клуб Чорноморського суднобудівельного  

заводу м. Миколаїв 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

Всього:          120 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      30 чол. 

 

 1.3.163. Спортивно-технічний клуб м. Баштанка 

11451 – водії транспортних засобів категорії «А»    120 чол. 

11442 – водії транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

- " -     – водії транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          390 чол. 

в т. р. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

 Професійні навчально-виховні заклади ТСО України  

Сумської області 

 

 1.3.164. Учбово-спортивний центр м. Охтирка Сумської області 

шифр 11442 водії транспортних засобів категорії:  А   150 чол. 

         В   190 чол. 

         С   260 чол. 

         ВС   60 чол. 

         Д   60 чол. 

         Е   60 чол. 

шифр 19203 тракторист-машиніст       30 чол. 

підвищення кваліфікації      С   30 чол. 

Всього за УСЦ          840 чол. 

З одночасним навчанням        420 чол. 

 

 1.3.165. Конотопська автомобільна школа м. Конотоп 

    Сумської області 

шифр 11442 водії транспортних засобів категорії:  А   60 чол. 

         В   130 чол. 

         С   320 чол. 

         ВС   60 чол. 

         Д   60 чол. 

         Е   60 чол. 

Всього за автошколу         680 чол. 

З одночасним навчанням        480 чол. 
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 1.3.166. сумська автомобільна школа м. Суми 

шифр 11442 водії транспортних засобів категорії:  А   50 чол. 

         В   280 чол. 

         С   454 чол. 

         ВС   50 чол. 

         Д   50 чол. 

         Е   50 чол. 

Всього за автошколу         934 чол. 

З одночасним навчанням        450 чол. 

 

 1.3.167. Шостинська автомобільна школа м. Шостка 

    Сумської області 

шифр 11442 водії транспортних засобів категорії:  А   50 чол. 

         В   60 чол. 

         С   260 чол. 

         ВС   50 чол. 

         Д   60 чол. 

         Е   70 чол. 

Підвищення кваліфікації      С   160 чол. 

Всього за автошколу         710 чол. 

З одночасним навчанням        210 чол. 

 

 1.3.168. Білопільський спортивно-технічний клуб м. Білопілля 

     Сумської області 

шифр 11442 водії транспортних засобів категорії:  А   60 чол. 

         В   100 чол. 

         С   50 чол. 

         Е   60 чол. 

Підвищення кваліфікації      С   30 чол. 

Всього за СТК          300 чол. 

З одночасним навчанням        180 чол. 

 

 1.3.169. Буринський спортивно-технічний клуб м. Буринь 

     Сумської області 

шифр 11442 водії транспортних засобів категорії:  А   60 чол. 

         В   50 чол. 

         ВС   30 чол. 

         Е   30 чол. 

Підвищення кваліфікації      С   10 чол. 

Всього за СТК           180 чол. 

З одночасним навчанням        120 чол. 

 

 1.3.170. В. Писарівський спортивно-технічний клуб СМТ. В. Писарівка 

     Сумської області 

шифр 11442 водії транспортних засобів категорії:  А   50 чол. 

         В   50 чол. 

Всього за СТК           100 чол. 
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з одночасним навчанням        150 чол. 

 

 1.3.171. Глухівський спортивно-технічний клуб м. Глухів  

     Сумської області 

шифр 11442 водії транспортних засобів категорії:  А   100 чол. 

         В   100 чол. 

Всього за СТК           200 чол. 

з одночасним навчанням        60 чол. 

 

 1.3.172. Кролевецький спортивно-технічний клуб м. Кролевець 

     Сумської області 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   80 чол. 

         В   100 чол. 

Всього за СТК           180 чол. 

з одночасним навчанням        60 чол. 

 

 1.3.173. Краснопільський спортивно-технічний клуб СМТ Краснопілля 

     Сумської області 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   80 чол. 

         В   50 чол. 

Всього за СТК           130 чол. 

з одночасним навчанням        60 чол. 

 

 1.3.174. Лебединський спортивно-технічний клуб м. Лебедин 

     Сумської області 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   120 чол. 

         В   90 чол. 

Всього за СТК           210 чол. 

з одночасним навчанням        60 чол. 

 

 1.3.175. Л. Долинський спортивно-технічний клуб СМТ Л. Долина 

     Сумської області 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   60 чол. 

         В   50 чол. 

         ВС   30 чол. 

         Е   30 чол. 

Всього за СТК           170 чол. 

з одночасним навчанням        120 чол. 

 

 1.3.176. Недригайлівський спортивно-технічний клуб  

СМТ Недригайлів Сумської області 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   80 чол. 

         В   50 чол. 

Всього за СТК           130 чол. 

з одночасним навчанням        60 чол. 
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 1.3.177. Путивльський спортивно-технічний клуб м. Путивль 

    Сумської області 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   90 чол. 

         В   50 чол. 

         ВС   30 чол. 

         Е   30 чол. 

Всього за СТК           200 чол. 

з одночасним навчанням        90 чол. 

 

 1.3.178. С. Будський спортивно-технічний клуб м. С. Буда 

     Сумської обл.. 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   80 чол. 

         В   50 чол. 

Всього за СТК           130 чол. 

з одночасним навчанням        60 чол. 

 

 1.3.179. Тростянецький спортивно-технічний клуб м. Тростянець 

     Сумської області 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   80 чол. 

         В   90 чол. 

Всього за СТК           170 чол. 

з одночасним навчанням        90 чол. 

 

 1.3.180. Ямпольський спортивно-технічний клуб смт. Ямполь 

     Сумської області 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   90 чол. 

         В   70 чол. 

         ВС   30 чол. 

         Е   30 чол. 

Всього за СТК           220 чол. 

з одночасним навчанням        90 чол. 

 

 1.3.181. Конотопський спортивно-технічний клуб м. Конотоп  

Сумської області 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   150 чол. 

         В   210 чол. 

Підвищення кваліфікації      В   10 чол. 

Всього за СТК           370 чол. 

з одноразовим навчанням        150 чол. 

 

 1.3.182. Роменський спортивно-технічний клуб м. Ромни 

     Сумської області 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   150 чол. 

         В   160 чол. 

         С   60 чол. 

         Д   60 чол. 

Підвищення кваліфікації      С   50 чол. 
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Всього за СТК           550 чол. 

з одночасним навчанням        240 чол. 

 

 1.3.183. Сумський учбово-спортивний центр м. Суми 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   150 чол. 

         В   210 чол. 

17533 – радіомеханік з обслуговування та ремонту  

радіотелевізійної апаратури      60 чол. 

Всього за УСЦ          420 чол. 

з одночасним навчанням        120 чол. 

 

 1.3.184. Шосткинський спортивно-технічний клуб м. Шостка 

     Сумської області 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   150 чол. 

         В   210 чол. 

Всього за СТК          360 чол. 

з одночасним навчанням        120 чол. 

 

 1.3.185. СТК п/о при АО «СМПО ім. Фрунзе» м. Суми 

11442 водії транспортних засобів категорії:   А   100 чол. 

         В   210 чол. 

Всього за СТК          310 чол. 

з одночасним навчанням        90 чол. 

 

Професійні навчально-виховні заклади ТСО України  

Херсонської області 

  

1.3.186. Херсонська автомобільна школа, м. Херсон 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    270 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    540 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    90 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    90 чол. 

11442 – водій автомобілів «КАМАЗ» категорії «С»    120 чол. 

11442 – водій автомобілів з газобалонними установками  

категорії «С»        120 чол. 

12546 – інструктор виробничого навчання масових  

робітничих професій       120 чол. 

18511 – слюсар з ремонту автомобілів      30 чол. 

13788 – машиніст крана автомобільного      180 чол. 

19203 – тракторист-машиніст категорії «А», «В», «С», «Д»  240 чол. 

Всього:          1890 чол. 

з одночасним навчанням 408 чоловік 

 

 1.3.187. Голопристанська автомобільна школа, м. Гола Пристань 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 
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11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    120 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    180 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          540 чол. 

з одночасним навчанням 180 чоловік 

 

 1.3.188. Новокаховська автомобільна школа, м. Нова Каховка 

11452 – водій транспортних засобів категорії «С» і  

механік ПМЗЗ         270 чол. 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    210 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    90 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    90 чол. 

11442 – водій автомобілів «КАМАЗ» категорії «С»    150 чол. 

Всього:          930 чол. 

з одночасним навчанням 270 чоловік 

 

 1.3.189. Великолепетинська автомобільна школа, смт. Велика Лепетиха 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    25 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    25 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    210 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    25 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    25 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    25 чол. 

Всього:          245 чол. 

з одночасним навчанням 75 чоловік 

 

 1.3.190. Верхньорогачицький спортивно-технічний клуб,  

смт. Верхній Рогачик 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    20 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

Всього:          180 чол. 

з одночасним навчанням 60 чоловік 

 

 1.3.191. Чаплинський спортивно-технічний клуб, смт. Чеплинка 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    25 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    150 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 
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11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    90 чол. 

Всього:          385 чол. 

з одночасним навчанням 115 чоловік 

 

 1.3.192. Бериславський спортивно-технічний клуб, м. Берислав 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    90 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          330 чол. 

з одночасним навчанням 110 чоловік 

 

 1.3.193. Горностаїнський спортивно-технічний клуб, смт. Горностаївка 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    15 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    50 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    50 чол. 

Всього:          255 чол. 

з одночасним навчанням 90 чоловік 

 

 1.3.194. Скадовський навчально-технічний клуб, м. Скадовськ 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    150 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

11256 – закрійник         60 чол. 

24676 – секретар-друкарка        90 чол. 

Всього:          480 чол. 

з одночасним навчанням 180 чоловік 

 

 1.3.195. Каланчацький спортивно-технічний клуб, смт. Каланчак 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    25 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          235 чол. 

з одночасним навчанням 75 чоловік 

 

 1.3.196. Геніченський спортивно-технічний клуб, м. Генічеськ 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    180 чол. 
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11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

Всього:          330 чол. 

з одночасним навчанням 90 чоловік 

 

 1.3.197. Великоолександрівський спортивно-технічний клуб, 

 смт. Велика Олександрівка 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

24676 – секретар-друкарка        60 чол.  

Всього:          390 чол. 

з одночасним навчанням 150 чоловік 

 

 1.3.198. Білозерський спортивно-технічний клуб, смт. Білозерка 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    270 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    90 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    60 чол. 

Всього:          480 чол. 

з одночасним навчанням 150 чоловік 

 

 1.3.199. Нововоронцовський спортивно-технічний клуб,  

смт. Нововоронцовка 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

з одночасним навчанням 60 чоловік 

 

 1.3.200. Цюрупинський спортивно-технічний клуб, м. Цюрупинськ 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    180 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

Всього:          360 чол. 

з одночасним навчанням 120 чоловік 
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 1.3.201. Іванівський спортивно-технічний клуб, смт. Іванівка 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

Всього:          180 чол. 

з одночасним навчанням 60 чоловік 

 

 1.3.202. Нижньосірогорський спортивно-технічний клуб,  

смт. Нижньосірогози 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    20 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    20 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «С»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    20 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    20 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    20 чол. 

Всього:          160 чол. 

з одночасним навчанням 60 чоловік 

 

 1.3.203. Новотроїцький спортивно-технічний клуб, м. Новотроїцьк 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    25 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    150 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    90 чол. 

Всього:          385 чол. 

з одночасним навчанням 120 чоловік 

 

 1.3.204. Спортивно-технічний клуб Херсонського міському  

ТСО України, м. Херсон 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    180 чол. 

з одночасним навчанням 60 чоловік 

 

 1.3.205. Каховська дитячо-юнацька спортивна школа  

ТСО України м. Каховка 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    150 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «ВС»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «Е»    30 чол. 

Всього:          240 чол. 

з одночасним навчанням 75 чоловік 

 

 1.3.206. Первинна організація ТСО України Херсонського  

бавовняного об’єднання, м. Херсон 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 
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11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    150 чол. 

24676 – секретар-друкарка        60 чол. 

Всього:          210 чол. 

з одночасним навчанням 90 чоловік 

 

 1.3.207. Первинна організація ТСО України  

Херсонського суднобудівного заводу, м. Херсон 

18091 – судоводій маломірних човнів      30 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    180 чол. 

Всього:          210 чол. 

з одночасним навчанням 60 чоловік 

 

 1.3.208. Первинна організація ТСО України  

Херсонського комбайнового заводу м. Херсон 

11451 – водій транспортних засобів категорії «А»    60 чол. 

11442 – водій транспортних засобів категорії «В»    180 чол. 

Всього:          240 чол.  

з одночасним навчанням 60 чоловік 

 

 1.3.209. Херсонська зразкова об’єднана технічна школа ТСО України,  

м. Херсон 

17553 – радіомеханік з обслуговування та ремонту  

радіотелевізійної апаратури      100 чол. 

24767 – секретар-друкарка        140 чол. 

11256 – закрійник         80 чол. 

Всього:          320 чол.  

з одночасним навчанням 130 чоловік 

 

 Професійні навчально-виховні заклади ТСО України  

Чернівецької області  

 

1.3.210. Берегометська автошкола смт. Берегомет, Вижницького району 

11451 – водії автотранспортних засобів: категорії «А»   150 чол. 

11442        -- " --        «В»   125 чол. 

 -- " --        «ВС»   250 чол. 

 -- " --        «Д»   60 чол. 

         -- " --        «Е»   60 чол. 

Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів: 

      з категорії «В» на «С»   60 чол. 

Всього за автошколу:         705 чол. 

з одночасним навчанням        210 чол. 

 

 1.3.211. Застанівська автошкола, м. Заставна, Чернівецької обл. 

11451 – водії автотранспортних засобів: категорії «А»   100 чол. 

11442        -- " --        «В»   180 чол. 

 -- " --        «С»   220 чол. 

 -- " --        «Д»   90 чол. 
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         -- " --        «Е»   90 чол. 

         -- " --        «ВС»   60 чол. 

Всього за школу:         740 чол. 

з одночасним навчанням        180 чол. 

 

 1.3.212. Сокірянська автошкола, м. Сокіряни, Чернівецької обл. 

11451 – водії автотранспортних засобів: категорії «А»   200 чол. 

11442        -- " --        «В»   180 чол. 

 -- " --        «ВС»   120 чол. 

 -- " --        «С»   210 чол. 

Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів: 

категорії  «Д»   60 чол. 

-- " --        «Е»  60 чол. 

   з категорії «В» на «ВС»   60 чол. 

Всього за автошколу:         890 чол. 

з одночасним навчанням        220 чол. 

 

 1.3.213. Чернівецька автошкола, м. Чернівці 

11451 – водії автотранспортних засобів: категорії «А»   120 чол. 

11442        -- " --        «В»   120 чол. 

 -- " --        «С»   300 чол. 

 -- " --        «Д»   60 чол. 

 -- " --        «Е»   90 чол. 

водії-механіки – АПМЗ        120 чол. 

Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів: 

     з «С» на «В»   200 чол. 

  з «В» на «С»   90 чол. 

        «С»   250 чол. 

Всього за автошколу:         1350 чол. 

з одночасним навчанням        200 чол. 

 

 1.3.214. Обласний спортивно-технічний клуб, м. Чернівці 

11451 – водії автотранспортних засобів: категорії «А»   90 чол. 

11442        -- " --        «В»   5500 чол. 

Всього за СТК:           640 чол. 

з одночасним навчанням        120 чол. 

 

 1.3.215. Глибоцький спортивно-технічний клуб, смт. Глибока 

11451 – водії автотранспортних засобів: категорії «А»   60 чол. 

11442        -- " --        «В»   120 чол. 

 -- " --        «С»   30 чол. 

 -- " --        «Д»   60 чол. 

 -- " --        «Е»   60 чол. 

Всього за СТК:          330 чол. 

з одночасним навчанням        90 чол. 

 

 1.3.216. Кельмінецький спортивно-технічний клуб, смт. Кельмінці 
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11451 – водії автотранспортних засобів: категорії «А»   90 чол. 

11442        -- " --        «В»   90 чол. 

 -- " --        «ВС»   30 чол. 

 -- " --        «Д»   60 чол. 

 -- " --        «Е»   60 чол. 

Всього за СТК:          330 чол. 

з одночасним навчанням        120 чол. 

 

 1.3.217. Новосельський спортивно-технічний клуб, м. Новоселиця 

11451 – водії автотранспортних засобів: категорії «А»   60 чол. 

11442        -- " --        «В»   120 чол. 

 -- " --        «ВС»   30 чол. 

 -- " --        «Д»   60 чол. 

 -- " --        «Е»   60 чол. 

Всього за СТК:          330 чол. 

з одночасним навчанням        120 чол. 

 

 1.3.218. Кицьманський спортивно-технічний клуб, м. Кицьмань 

11451 – водії автотранспортних засобів: категорії «А»   30 чол. 

11442        -- " --        «В»   120 чол. 

 -- " --        «ВС»   30 чол. 

Підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів: 

категорії  «Д»   30 чол. 

-- " --        «Е»  30 чол. 

Всього за СТК:          240 чол. 

з одночасним навчанням        120 чол. 

 

 1.3.219. Сторожиницький спортивно-технічний клуб, м. Сторожинець 

11451 – водії автотранспортних засобів: категорії «А»   30 чол. 

11442        -- " --        «В»   120 чол. 

 -- " --        «ВС»   30 чол. 

 -- " --        «Д»   30 чол. 

 -- " --        «Е»   30 чол. 

Всього за СТК:          240 чол. 

з одночасним навчанням        90 чол. 

 

 1.3.220. Хотинський спортивно-технічний клуб, м. Хотин 

11451 – водії автотранспортних засобів: категорії «А»   60 чол. 

11442        -- " --        «В»   120 чол. 

 -- " --        «ВС»   30 чол. 

 -- " --        «Д»   60 чол. 

 -- " --        «Е»   60 чол. 

Всього за СТК:          330 чол. 

з одночасним навчанням        120 чол. 
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 1.4. Видати державну ліцензію на право здійснення освітньої діяльності 

строком на п’ять років та встановити ліцензований обсяг підготовки 

робітничих кадрів з професій: 

 

 Професійні навчально-виховні заклади Міністерства транспорту  

України 

 

 1.4.1. Кіровоградський обласний автоучбовий комбінат (КОАУК) 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         60 чол. 

категорія «ВС»         183 чол. 

категорія «Д»         50 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації  

з категорії «В» на «С»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       90 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       90 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      360 чол. 

Техмінімум з ПДР        170 чол. 

Контраварійна підготовка       60 чол. 

18511 Слюсар з ремонту автомобіля (підготовка)    60 чол. 

Всього:          1153 чол. 

з одночасним денним навчанням      90 чол. 

 

 1.4.2. Новоукраїнська філія КОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         30 чол. 

категорія «ВС»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації  

з категорії «В» на «С»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      50 чол. 

Техмінімум з ПДР        200 чол. 

Контраварійна підготовка       50 чол. 

Всього:          450 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

 1.4.3. Новомиргородська філія КОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         30 чол. 

категорія «ВС»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації  

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 
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Техмінімум з ПДР        300 чол. 

Контраварійна підготовка       30 чол. 

Всього:          450 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

 1.4.4. Ульянівська філія КОАУК  

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         60 чол. 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації  

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       90 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      40 чол. 

Техмінімум з ПДР        315 чол. 

Контраварійна підготовка       50 чол. 

Всього:          875 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

 1.4.5. Бобринська філія КОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації  

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Техмінімум з ПДР        75 чол. 

Контраварійна підготовка       30 чол. 

Всього:          225 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

 1.4.6. Світловодська філія КОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         155 чол. 

Підвищення кваліфікації  

Техмінімум з ПДР        135 чол. 

Контраварійна підготовка       10 чол. 

Всього:          300 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

 1.4.7. Доменська філія КОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації  

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 
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з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Техмінімум з ПДР        105 чол. 

Контраварійна підготовка       30 чол. 

Всього:          225 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

 1.4.8. Волинський обласний авто навчальний комбінат (ВОАНК) 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         150 чол. 

категорія «ВС»         240 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «В» на «ВС»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       120 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ «С»      60 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      300 чол. 

Контраварійна підготовка       250 чол. 

Техмінімум з ПДР        320 чол. 

18511 Слюсар з ремонту автомобіля (підготовка,  

перепідготовка)        30 чол. 

Всього:          1560 чол. 

з одночасним денним навчанням      150 чол. 

 

 1.4.9. Ковельська філія ВОАНК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         90 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «ВС»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ «С»      120 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      120 чол. 

Техмінімум з ПДР        170 чол. 

Всього:          620 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

 1.4.10. Володимир-Волинська філія ВОАНК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         120 чол. 

Перепідготовка на підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ «С»      90 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      90 чол. 
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Техмінімум з ПДР        200 чол. 

18511 Слюсар з ремонту автомобіля (підготовка, перепідготовка,  

підв. кваліфікаціх)        30 чол. 

Всього:          620 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

 1.4.11. Горохівська філія ВОАНК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

 «ВС» водії газобалонних автомобілів      60 чол. 

Техмінімум з ПДР        200 чол. 

Контраварійна підготовка       210 чол. 

Водій автомобіля КАМАЗ «С»      30 чол. 

Всього:          620 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.12. Львівський обласний авто-учбовий комбінат (ЛОАУК) 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         150 чол. 

категорія «ВС»         420 чол. 

категорія «Д»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «С»       180 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»      280 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       210 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ «С»      60 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      350 чол. 

Контраварійна підготовка       610 чол. 

На право виконання перевезень пасажирів і  

вантажів у міжнародному сполученні «Д», «С».   120 чол. 

12546 Інструктор виробничого навчання масових робітничих  

професій          60 чол.  

Техмінімум з ПДР        450 чол. 

18511 Слюсар з ремонту автомобіля (підвищення кваліфікації,  

перепідготовка)        100 чол. 

Всього:          3050 чол. 

З одночасним денним навчанням      300 чол. 

 

1.4.13. Сокальська автошкола  ЛОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         80 чол. 
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Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорія «Е»         60 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       70 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      60 чол. 

Техмінімум з ПДР        150 чол. 

Всього:          420 чол. 

з одночасним навчанням       60 чол. 

 

1.4.14. Стрийська автошкола ЛОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         120 чол. 

категорія «ВС»         150 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «С»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол.  

з категорії «ВС» на «Д»       150 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      90 чол. 

Техмінімум з ПДР        180 чол. 

Всього:          810 чол. 

з одночасним денним навчанням      90 чол. 

 

1.4.15. Юнацька автошкола ЛОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         300 чол. 

Підвищення кваліфікації 

Техмінімум з ПДР        720 чол. 

Всього:          1020 чол. 

з одночасним денним навчанням      90 чол. 

 

1.4.16. Запорізький обласний авто-учбовий комбінат (ЗОАУК) 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         360 чол. 

категорія «ВС»         720 чол. 

категорія «Д»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «ВС»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       550 чол.  

з категорії «ВС» на «Д»       480 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      210 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ «С»      240 чол. 

18511 Слюсар з ремонту автомобіля (підготовка,  

перепідготовка, підв. кваліфікаціх)     60 чол. 

Всього:          2710 чол. 

з одночасним денним навчанням      300 чол. 
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1.4.17. Філія № 2 ЗОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         600 чол. 

категорія «Д»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «ВС»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       390 чол.  

з категорії «ВС» на «Д»       300 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      180 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ «С»      150 чол. 

Всього:          1650 чол. 

з одночасним денним навчанням      90 чол. 

 

1.4.18. Бердянська автошкола ЗОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         120 чол. 

категорія «Д»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       150 чол.  

з категорії «ВС» на «Д»       150 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      120 чол. 

Всього:          660 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.19. Токмацька автошкола ЗОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол.  

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      60 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ «С»      60 чол. 

Всього:          300 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.20. Мілітопольська автошкола ЗОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         420 чол. 

категорія «В»         120 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       480 чол.  

з категорії «ВС» на «Д»       360 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      120 чол. 
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Водії автомобіля КАМАЗ «С»      150 чол. 

Всього:          1650 чол. 

з одночасним денним навчанням      120 чол. 

 

1.4.21. Дрогобицька центральна школа  

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         180 чол. 

категорія «В»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол.  

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

Техмінімум з ПДР        789 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      120 чол. 

Всього:          1269 чол. 

з одночасним денним навчанням      210 чол. 

 

1.4.22. Самбірська філія Дрогобицької центральної автошколи 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Категорія «В»         30 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол.  

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

Всього:          180 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.23. Миколаївська філія Дрогобицької центральної автошколи 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         120 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол.  

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

Всього:          240 чол. 

з одночасним денним навчанням      90 чол. 

 

1.4.24. Херсонський обласний автомобільно-учбовий комбінат ХОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         90 чол. 

категорія «В»         100 чол. 

категорія «Д»         50 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «С» на «Е»       50 чол.  

з категорії «ВС» на «Д»       50 чол. 
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з категорії «В» на «С»       50 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      200 чол. 

Техмінімум з ПДР        300 чол. 

18511 Слюсар з ремонту автомобіля      50 чол. 

Всього:         940 чол. 

з одночасним денним навчанням      240 чол. 

 

1.4.25. Філія № 1 ХОАУК м. Каховка 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       50 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      100 чол. 

Техмінімум з ПДР        90 чол. 

Всього:          300 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.26. Філія № 2 ХОАУК м. В. Олександрівка 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Підвищення кваліфікації 

Техмінімум з ПДР        60 чол. 

Всього:          120 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.27. Філія № 3 ХОАУК м. Генічеськ 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.28. Філія № 4 ХОАУК м. Н. Сірогоди 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Підвищення кваліфікації 

Техмінімум з ПДР        60 чол. 

Всього:          120 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.29. Філія № 5 ХОАУК м. Голо Пристань 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 
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1.4.30. Учбовий центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню  

кваліфікації робочих кадрів для освоєння нової техніки та  

технології Української державної корпорації «Укравтодор» 

11441 Водій транспортних засобів категорії «В», «С»,  

«Д», «Е» (підготовка, перепідготовка, підвищення  

кваліфікації)         775 чол. 

13509 Машиніст автогрейдера (підготовка, перепідготовка)  120 чол. 

14390 Машиніст екскаватора (підготовка, перепідготовка)   90 чол. 

13755 Машиніст катка моторного (підготовка, перепідготовка)  90 чол. 

14288 Машиніст укладчика асфальтобетону (перепідготовка)  55 чол. 

19583 Машиніст бульдозера (підготовка, перепідготовка)   80 чол. 

18897 Стропальник         25 чол. 

19756 Електрогазозварник        25 чол. 

13711 Машиніст дробарно-помельно-сортувальних механізмів  25 чол. 

14199 Машиніст змішувача асфальтобетону     60 чол. 

13832 Машиніст маркеровочної машини для розмітки  

автошляхів         25 чол. 

24676 Секретар-друкарка        60 чол. 

14183 Машиніст автоскрепера       25 чол. 

13511 Машиніст автогудронатора       20 чол. 

13788 Машиніст крана автомобільного      30 чол. 

14004 Водій навантажувача        25 чол. 

14201 Машиніст снігоочищувача       25 чол. 

з одночасним денним навчанням      180 чол. 

Всього:          1555 чол. 

 

1.4.31. Закарпатський обласний автомобільний учбовий  

комбінат (ЗОАУК) 

11442 Підготовка 

Водій транспортних засобів 

11451 категорія «А»         50 чол. 

11442 категорія «В»         150 чол. 

 категорія «ВС»         200 чол. 

 категорія «Д»         25 чол. 

18611 Слюсар з ремонту автомобіля      50 чол. 

 Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

11442 Водій транспортних засобів  

 з категорії «ВС» на «Д»       50 чол. 

 з категорії «ВС» на «Е»       50 чол. 

 водій автомобіля КАМАЗ «С»      25 чол. 

«ВС» водій газобалонних автомобілів      25 чол. 

на право виконання перевезень  

пасажирів і вантажів у між- 

народному сполученні «Д», «С»      25 чол. 

техмінімум з ПДР        300 чол. 

Всього:          950 чол.  

з одночасним денним навчанням      250 чол. 
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1.4.32. Хустська філія ЗОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         50 чол. 

категорія «С»         25 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       50 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       25 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      25 чол. 

Техмінімум з ПДР        150 чол. 

Всього:          325 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.33. Ужгородська філія ЗОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         140 чол. 

категорія «С»         25 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «С»       25 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       50 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       50 чол. 

Водій автомобіля КАМАЗ «С»      25 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      30 чол. 

на право виконання перевезень  

пасажирів і вантажів у між- 

народному сполученні «Д», «С»     25 чол. 

Техмінімум з ПДР        250 чол. 

Всього:          620 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.34. Берегівська філія ЗОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         50 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       25 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       50 чол. 

 «ВС» водії газобалонних автомобілів      25 чол. 

Техмінімум з ПДР        150 чол. 

Всього:          300 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.35. Свалявська філія ЗОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         50 чол. 
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Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «С»       25 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       25 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       25 чол. 

 «ВС» водії газобалонних автомобілів      25 чол. 

Техмінімум з ПДР        150 чол. 

Всього:          300 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.36. Сумський обласний автомобільний учбовий комбінат (СОАУК) 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         210 чол. 

категорія «ВС»         360 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       300 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       300 чол. 

Водій автомобіля КАМАЗ «С»      220 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      240 чол. 

Техмінімум з ПДР        330 чол. 

Всього:          1960 чол. 

з одночасним денним навчанням      210 чол. 

 

1.4.37. Лебединська філія СОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         60 чол. 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

Водій автомобіля КАМАЗ «С»      30 чол. 

«СВ» водії газобалонних автомобілів      30 чол. 

Техмінімум з ПДР        120 чол. 

Всього:          360 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.38. Глухівська філія СОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

 «ВС» водії газобалонних автомобілів      30 чол. 

Техмінімум з ПДР        360 чол. 

Всього:          510 чол. 
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з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.39. Буринська філія СОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

Водій автомобіля КАМАЗ «С»      60 чол. 

Всього:          180 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.40. Кролевецька філія СОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Водій автомобіля КАМАЗ «С»      60 чол. 

Всього:          150 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.41. Краснопільська філія СОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

Водій автомобіля КАМАЗ «С»      30 чол. 

Всього:         150 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.42. Конотопська філія СОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

 «ВС» водії газобалонних автомобілів      30 чол. 

Водій автомобіля КАМАЗ «С»      60 чол. 

Техмінімум з ПДР        200 чол. 

Всього:          320 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.43. Охтирська філія СОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 
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категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Водій автомобіля КАМАЗ «С»      60 чол. 

Всього:          150 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.44. Тростянецька філія СОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

Водій автомобіля КАМАЗ «С»      30 чол. 

Техмінімум з ПДР        200 чол. 

Всього:          320 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.45. Роменська філія СОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         50 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Водій автомобіля КАМАЗ «С»      60 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      60 чол. 

Техмінімум з ПДР        30 чол. 

Всього:          170 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.46. Шосткинська філія СОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Підвищення кваліфікації 

Водій автомобіля КАМАЗ «С»      60 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      90 чол. 

Техмінімум з ПДР        450 чол. 

Всього:          660 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.47. Харківський обласний автомобільний учбовий  

комбінат (ХОАУК) 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         900 чол. 

категорія «ВС»         1560 чол. 
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категорія «Д»         120 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «С»       420 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       810 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       960 чол. 

 «ВС» водії газобалонних автомобілів      1000 чол. 

Контраварійна підготовка       300 чол. 

12546 Інструктор виробничого навчання масових  

робітничих професій        60 чол. 

18511 Слюсар з ремонту автомобіля (підготовка,  

перепідготовка, підв. кваліфікації)     480 чол. 

Всього:          6610 чол. 

з одночасним денним навчанням      420 чол. 

 

1.4.48. Балаклійська філія ХОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         90 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Всього:          150 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.49. Барвінківська філія ХОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         30 чол. 

категорія «ВС»         90 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Всього:          150 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.50. Валківська філія ХОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         120 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

Всього:          210 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.51. Близнюківська філія ХОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 
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категорія «ВС»         90 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Всього:          150 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.52. Зміївська філія ХОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         120 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «В» на «С»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

Всього:          300 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.53. Краснокутська філія ХОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         90 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

Всього:          210 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.54. Красноградська філія ХОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         120 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

Всього:          240 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.55. Ізюмська філія ХОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         90 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

Всього:          210 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 
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1.4.56. Нововодолазька філія ХОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         90 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

Всього:          210 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.57. Перврмайська філія ХОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Всього:          120 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.58. Чернігівський державний обласний авто-учбовий  

комбінат (ЧОАУК) 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         180 чол. 

категорія «ВС»         120 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «С»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       120 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       200 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      720 чол. 

Контраварійна підготовка       150 чол. 

Техмінімум з ПДР        450 чол. 

Всього:          2000 чол. 

з одночасним денним навчанням      210 чол. 

 

1.4.59. Ніжинська філія ЧОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       25 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       25 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      30 чол. 

Техмінімум з ПДР        20 чол. 

Всього:          130 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 
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1.4.60. Прилуцька філія ЧОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      15 чол. 

контраварійна підготовка       150 чол. 

Техмінімум з ПДР        15 чол. 

Всього:          180 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.61. Миколаївський обласний державний авто-учбовий  

комбінат (МОАУК) 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         90 чол. 

категорія «ВС»         240 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «С»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       150 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       120 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      240 чол. 

Всього:          870 чол. 

з одночасним денним навчанням      180 чол. 

 

1.4.62. Курсова філія МОАУК м. Очаків 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         90 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Всього:          180 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.63. Курсова філія МОАУК м. Первомайськ 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         90 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Всього:          180 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 
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1.4.64. Івано-Франківський обласний автомобільний учбовий  

комбінат (І.Ф.ОАУК) 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         200 чол. 

категорія «ВС»         150 чол. 

категорія «Д»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «С»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       150 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       150 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      200 чол. 

Техмінімум з ПДР      1000 чол.  

18511 Слюсар з ремонту автомобіля (підготовка,  

перепідготовка, підвищення кваліфікації)    50 чол. 

Всього:          2020 чол. 

з одночасним денним навчанням      210 чол. 

 

1.4.65. Долинська навчально-курсова філія І.Ф.ОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         20 чол. 

категорія «ВС»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      60 чол. 

Техмінімум з ПДР        100 чол. 

Всього:          270 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.66. Калуська навчально-курсова філія І.Ф.ОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         30 чол. 

категорія «ВС»         60 чол. 

категорія «Д»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «С»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      60 чол. 

Техмінімум з ПДР        200 чол. 

Всього:          530 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.67. Надвірнянська навчально-курсова філія І.Ф.ОАУК 
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11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         20 чол. 

категорія «ВС»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       20 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      30 чол. 

Техмінімум з ПДР        200 чол. 

Всього:         330 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.68. Коломийська навчально-курсова філія І.Ф.ОАУК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         20 чол. 

категорія «ВС»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       20 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      30 чол. 

Техмінімум з ПДР        200 чол. 

Всього:          330 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.69. Луганський обласний учбово-курсовий комбінат (ЛОУКК) 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         190 чол. 

категорія «ВС»         290 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       120 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       130 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ «С»      30 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      260 чол. 

Техмінімум з ПДР        280 чол. 

Контраварійна підготовка       100 чол. 

Всього:          2300 чол. 

з одночасним денним навчанням      270 чол. 

 

1.4.70. Краснолучська автошкола ЛОУКК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         150 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       125 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       150 чол. 
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Всього:          425 чол. 

з одночасним денним навчанням      150 чол. 

 

1.4.71. Старобільська автошкола ЛОУКК 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         150 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       125 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       150 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      25 чол. 

Всього:          450 чол. 

з одночасним денним навчанням      150 чол. 

 

1.4.72. Чортківська обласна автомобільна школа (ЧОАШ) 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка З категорії «В» на «С»     60 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      90 чол. 

18511 Слюсар з ремонту автомобіля (підготовка,  

перепідготовка, підвищення кваліфікації)    35 чол. 

Техмінімум з ПДР        450 чол. 

Всього:          245 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.73. Тернопільська філія ЧОАШ 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         90 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      90 чол. 

18511 Слюсар з ремонту автомобіля (підготовка,  

перепідготовка, підвищення кваліфікації)    35 чол. 

Всього:          205 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.74. Кременецька філія ЧОАШ 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         30 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 



67 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

«ВС» водії газобалонних автомобілів      30 чол. 

18511 Слюсар з ремонту автомобіля (підготовка,  

перепідготовка, підвищення кваліфікації)    35 чол. 

Всього:          155 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.75. Полтавський обласний авто учбовий комбінат  

11442 Водій транспортних засобів  

категорія «ВС» (підготовка)      170 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «ВС»       25 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       210 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»      90 чол. 

водій автомобіля КАМАЗ (категорія С)     25 чол. 

водії газобалонних автомобілів (категорія ВС)     90 чол. 

Техмінімум з ПДР        150 чол. 

Всього:          160 чол. 

з одночасним денним навчанням      90 чол. 

 

1.4.76. Лубенська філія Полтавського обласного авто- 

учбового комбінату  

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         25 чол. 

категорія «ВС»         75 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Е»       50 чол. 

водії газобалонних автомобілів (категорія ВС)     30 чол. 

Техмінімум з ПДР        50 чол. 

Всього:          230 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.77. Кременчуцька філія Полтавського обласного  

автоучбового комбінату 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         30 чол. 

категорія «ВС»         120 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       25 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       90 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ (категорія С)     25 чол. 

водії газобалонних автомобілів (категорія «ВС»)    30 чол. 

Техмінімум з ПДР        100 чол. 

Всього:          420 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 
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1.4.78. Пирятинська філія Полтавського обласного  

автоучбового комбінату  

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         30 чол. 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

водії газобалонних автомобілів (категорія «ВС»)    30 чол. 

Техмінімум з ПДР        200 чол. 

Всього:          350 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.79. Миргородська філія Полтавського обласного  

автоучбового комбінату  

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         30 чол. 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «В» на «ВС»       25 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       25 чол. 

Техмінімум з ПДР        100 чол. 

Всього:          270 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.80. Славутинський автомобільний навчально-курсовий комбінат 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         60 чол. 

категорія «ВС»         120 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       120 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       120 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ (категорія С)     210 чол. 

водії газобалонних автомобілів (категорія «ВС»)    180 чол. 

Техмінімум з ПДР        500 чол. 

Всього:          1310 чол. 

з одночасним денним навчанням      180 чол. 

 

1.4.81. Старокостянтинівська начально-курсова філія  

Славутинського автомобільного навчально-курсового  

комбінату 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 
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Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ (категорія С)     60 чол. 

водії газобалонних автомобілів (категорія «ВС»)    60 чол. 

Техмінімум з ПДР        100 чол. 

Всього:          400 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.82. Полонська навчально-курсова філія Славутського  

автомобільного навчально-курсового комбінату 

11442 Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «В»         30 чол. 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ (категорія С)    50 чол. 

водії газобалонних автомобілів (категорія «ВС»)    30 чол. 

Техмінімум з ПДР        100 чол. 

Всього:          300 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.83. Дніпропетровський обласний автоучбовий комбінат  

11442  Підготовка 

Водій транспортних засобів  

категорія «ВС»         300 чол. 

категорія «Д»        200 чол. 

категорія «В»         400 чол. 

18511 Слюсар з ремонту автомобіля      60 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «В» на «С»       150 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       400 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       500 чол. 

Водії автомобіля КАМАЗ (категорія С)     100 чол. 

Техмінімум з ПДР        3000 чол. 

12546 Інструктор виробничого навчання масових  

робітничих професій        30 чол. 

Всього:          5990 чол. 

з одночасним денним навчанням      230 чол. 

 

1.4.84. Криворізька автошкола Дніпропетровського  

облавтоучкомбінату 

11442  Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         250 чол. 
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категорія «Д»         50 чол. 

категорія «В»         200 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «В» на «С»       100 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       200 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       200 чол. 

Техмінімум з ПДР        1500 чол. 

Всього:          2700 чол. 

з одночасним денним навчанням      120 чол. 

 

1.4.85. Дніпродзержинська автошкола Дніпропетровського  

облавтоучкомбінату 

11442  Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         140 чол. 

категорія «Д»         50 чол. 

категорія «В»         80 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «С»       25 чол. 

з категорії «ВС» на «Д»       65 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       120 чол. 

Водії газобалонних автомобілів (категорія «ВС»)   50 чол. 

Техмінімум з ПДР        1000 чол. 

Всього:          1530 чол. 

з одночасним денним навчанням      90 чол. 

 

1.4.86. Нікопольська автошкола Дніпропетровського  

облавтоучкомбінату 

 11442  Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         140 чол. 

категорія «В»         160 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       55 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       55 чол. 

Водії газобалонних автомобілів (категорія «ВС»)   60 чол. 

Техмінімум з ПДР        500 чол. 

Всього:          970 чол. 

з одночасним денним навчанням      90 чол. 

 

1.4.87. Павлоградська філія Дніпропетровського облавтоучкомбінату 

11442  Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         175 чол. 

категорія «В»         280 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       70 чол. 
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з категорії «ВС» на «Е»       70 чол. 

Водії газобалонних автомобілів (категорія «ВС»)   70 чол. 

Техмінімум з ПДР        200 чол. 

Всього:          865 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.88. Синельниківська філія Дніпропетровського облавтоучкомбінату 

11442  Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Всього:          90 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.89. Новомосковська філія Дніпропетровського облавтоучкомбінату 

11442  Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»        40 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       30 чол. 

Всього:          100 чол. 

з одночасним денним навчанням      30 чол. 

 

1.4.90. Вільногорська філія Дніпропетровського облавтоучкомбінату 

11442  Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         90 чол. 

категорія «В»         60 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       30 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

Техмінімум з ПДР        120 чол. 

Всього:          360 чол. 

з одночасним денним навчанням      50 чол. 

 

1.4.91. Марганецька філія Дніпропетровського облавтоучкомбінату 

11442  Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         60 чол. 

категорія «В»         60 чол. 

категорія «Д»         30 чол. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації 

з категорії «ВС» на «Д»       60 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       60 чол. 

Техмінімум з ПДР        100 чол. 
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Всього:          370 чол. 

з одночасним денним навчанням      60 чол. 

 

1.4.92. Софіївська філія Дніпропетровського облавтоучкомбінату 

11442  Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         45 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       45 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       45 чол. 

Всього:          135 чол. 

В тому числі з одночасним денним навчанням   25 чол. 

 

1.4.93. Царичанська філія Дніпропетровського облавтоучкомбінату 

11442  Водій транспортних засобів  

Підготовка 

категорія «ВС»         50 чол. 

Перепідготовка  

з категорії «ВС» на «Д»       25 чол. 

з категорії «ВС» на «Е»       25 чол. 

Водії газобалонних автомобілів (категорії «ВС»)   25 чол. 

Всього:          125 чол. 

з одночасним денним навчанням      25 чол. 

 

 1.5. Видати державну ліцензію на право здійснення освітньої діяльності 

строком на три роки з ліцензованим річним обсягом підготовки робітничих 

кадрів з професії: 

 

  Професійні навчально-виховних заклади  

  Всеукраїнської спілки автомобілістів 

 

1.5.1. Бердянська автомобільна школа, м. Бердянськ  

11451 Водії транспортних засобів категорії       «А»    30 чол. 

11442    -- " --            «В»    60 чол 

 -- " --           «С»    30 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням      60 чол. 

12554 Інструктор виробничого навчання робітників масових  

професій          25 чол. 

 

1.5.2. Приморська дільниця Бердянської автошколи, м. Приморськ 

11451 Водії транспортних засобів категорії       «А»    30 чол. 

11442    -- " --            «В»    30 чол 

в т.ч. з одночасним навчанням      30 чол. 

 

1.5.3. Куйбишевська дільниця Бердянської автошколи, смт. Куйбишево 

11451 Водії транспортних засобів категорії       «А»    30 чол. 

11442    -- " --            «В»    30 чол 
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в т.ч. з одночасним навчанням      30 чол. 

Всього за автошколу       720 чол. 

з одночасним навчанням       120 чол. 

 

1.5.4. Волинська обласна автошкола  

11442 Водії транспортних засобів категорії      «В»    600 чол. 

в т.ч. з одноразовим навчанням      150 чол. 

Водії транспортних засобів категорії       «А»    90 чол. 

в т.ч. з одноразовим прийомом      30 чол. 

Всього за автошколу        690 чол. 

в т.ч. з одночасним навчанням      180 чол. 

 

1.5.5. Автомобільна школа м. Дніпропетровськ 

11442 Водії транспортних засобів категорії      «В»    90 чол. 

11451 Водії транспортних засобів категорії       «А»    30 чол. 

в т.ч. з одноразовим навчанням      90 чол. 

12554 Інструктор виробничого навчання робітників  

масових професій        30 чол. 

11442 Водії транспортних засобів категорії      «В»   

із числа інвалідів війни, труда та дитинства    30 чол. 

в т.ч. з одноразовим навчанням      120 чол. 

 

1.5.6. Учбова точка м. Кривий Ріг 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    60 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

в т.ч. з одноразовим навчанням      60 чол. 

 

1.5.7. Учбова точка м. Нікополь 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

 

1.5.8. Учбова точка м. Орджонікідзе 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

1.5.9. Учбова точка м. Дніпродзержинськ 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

 

1.5.10. Учбова точка м. Синельникова 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

1.5.11. Учбова точка с. Софіївка 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

1.5.12. Учбова точка с. Покровське 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 
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11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

1.5.13. Учбова точка м. Апостолово 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

1.5.14. Учбова точка с. Булаховка Павлоградського району 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

Всього по школі з одночасним навчанням    450 чол. 

 

1.5.15. Автомобільна школа Спілки автомобілістів 

Львівської області, м. Львів: 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    120 чол. 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»  

з ручним зварюванням        30 чол. 

11442 Підвищення кваліфікації водіїв транспортних  

засобів з категорії «В» на «ВС»      30 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      120 чол. 

 

1.5.16. Самбірська дільниця автомобільної школи Спілки  

автомобілістів Львівської області м. Самбір: 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    120 чол. 

в т. ч. з одночасним навчанням      120 чол. 

Всього за автошколу        960 чол. 

з одночасним навчанням       150 чол. 

 

 1.5.17. Автомобільна школа м. Херсон: 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    120 чол. 

з одночасним навчанням        

11451 Водії транспортних засобів категорії       «А»    30 чол. 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»  

із числа інвалідів війни, труда, Чорнобиля та  

дитинства          60 чол. 

 

 1.5.18. Учбова точка с. Білозірка 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    60 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

 1.5.19. Учбова точка м. Нова Каховка 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    60 чол. 

 

 1.5.20. Учбова точка м. Генічеськ 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

 1.5.21. Учбова точка м. Скадовськ 
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11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

 1.5.22. Учбова точка м. Брислав ІІ 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

 1.5.23. Учбова точка с. Брилівка 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

 1.5.24. Учбова точка с. Виноградово 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

 1.5.25. Учбова точка с. В. Копані 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

 1.5.26. Учбова точка с. К. Лагері 

11442 Водії транспортних засобів категорії       «В»    30 чол. 

11451    -- " --            «А»    30 чол. 

 

 2. За поданням Головного управління акредитації та Управлінь освіти 

виконавчих комітетів Рад народних депутатів видати державну ліцензію на 

право здійснення освітньої діяльності за замовленням юридичних та 

фізичних осіб з напрямків підготовки та ліцензованих обсягів прийому: 

 Школа бізнесу Рівненського міського палацу дітей та молоді  

- допрофесійна економічна підготовка      100 чол. 

 Оптово-роздрібний учбово-торгівельний центр (м. Біла Церква) 

- допрофесійна економічна підготовка      30 чол. 

- кухар           30 чол. 

- продавець          30 чол. 

 

 3. За поданням Головного управління загальної середньої освіти та 

Головного управління освіти виконавчого комітету Київської міської Ради 

народних депутатів видати ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

напрямків та ліцензованих обсягів прийому: 

 Навчально-виробниче підприємство «Гранд» (м. Київ) 

- Гімназія (школа І ступеня)        60 чол. 

- Ліцей (школа ІІ-ІІІ ступеня)       60 чол. 

Всього           120 чол. 

 

 4. За поданням Головного управління акредитації надати державну 

ліцензію на здійснення освітньої діяльності з поглиблення професійних знань 

працівників-охоронців, в тому числі іноземних громадян, без права видачі  
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документів про здобуття кваліфікації державного зразка з ліцензованим 

обсягом разового прийому: 

 Школа «Бізнес-Безпека» ТОВ Центр «Бізнес-Безпека»  

 (м. Київ)          30 чол. 

 

 5. За поданням Головного управління акредитації та відділу освіти 

виконавчого комітету Луганської міської Ради народних депутатів видати 

державну ліцензію на право здійснення підготовки водіїв транспортних 

засобів категорії «В», в тому числі іноземних громадян, строком на 3 роки з 

разовим прийомом: 

Учбово-виробничий центр «Вояж», м. Луганськ   60 чол. 

 

 6. За поданням Головного управління акредитації та Всеукраїнської 

спілки автомобілістів видати державну ліцензію на право здійснення 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних 

засобів категорій «А», «В», в тому числі іноземних громадян та інвалідів, 

строком на 3 роки з разовим прийомом: 

 Севастопольська міська автошкола  

Всеукраїнської спілки автомобілістів     150 чол. 

 

7. За поданням Головного управління акредитації та Всеукраїнської 

спілки автомобілістів видати державну ліцензію на право здійснення 

освітньої діяльності та встановити ліцензований обсяг підготовки водіїв 

транспортних засобів, в тому числі іноземних громадян та інвалідів, строком 

на 3 роки: 

 

7.1. Київська обласна автошкола Всеукраїнської спілки  

автомобілістів (м. Вишгород):  

11442 Водії транспортних засобів категорії «В», «С» 

«ВС» (підготовка, перепідготовка, підвищення  

кваліфікації)         700 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     180 чол. 

 

Києво-Святошинська філія     

11442 Водії транспортних засобів категорії «В» 

(підготовка, перепідготовка, підвищення  

кваліфікації)         300 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     90 чол. 

 

Білоцерківська філія 

11442 Водії транспортних засобів категорії «В» 

(підготовка, підвищення кваліфікації)     500 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     120 чол. 

 

Броварська філія  

11442 Водії транспортних засобів категорії «В» 

(підготовка, підвищення кваліфікації)     300 чол. 
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в тому числі з одночасним навчанням     90 чол. 

 

7.2. Донецька обласна автошкола Всеукраїнської спілки  

автомобілістів (м. Донецьк) 

11442 Водії транспортних засобів категорії «А», «В» 

11451 (підготовка, перепідготовка, підвищення  

кваліфікації)         1410 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     360 чол. 

 

Макіївська філія 

11442 Водії транспортних засобів категорії «В», «А» 

11451 (підготовка)         300 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     90 чол. 

 

Маріупольська філія 

11442 Водії транспортних засобів категорії «А», «В» 

11451 (підготовка)         780 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     195 чол. 

 

Краматорська філія 

11442 Водії транспортних засобів категорії «А», «В» 

11451 (підготовка)         780 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     195 чол. 

 

Красноармійська філія 

11442 Водії транспортних засобів категорії «А», «В» 

11451 (підготовка)         390 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     90 чол. 

 

Дмитрівська філія 

11442 Водії транспортних засобів категорії «А», «В» 

11451 (підготовка)         210 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     60 чол. 

 

Волковахська філія 

11442 Водії транспортних засобів категорії «А», «В» 

11451 (підготовка)         210 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     60 чол. 

 

Вугледарська філія 

11442 Водії транспортних засобів категорії «А», «В» 

11451 (підготовка)         210 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     60 чол. 

 

Слав’янська філія 

11442 Водії транспортних засобів категорії «А», «В» 

11451 (підготовка)         210 чол. 
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в тому числі з одночасним навчанням     60 чол. 

 

Шахтарська філія  

11442 Водії транспортних засобів категорії «А», «В» 

11451 (підготовка)         300 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     90 чол. 

 

8. За поданням Київського державного торговельно-економічного 

університету видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності 

строком на п’ять років з ліцензованим обсягом підвищення кваліфікації з 

професій: 

кухар   50 чол. 

кондитер   25 чол. 

офіціант   50 чол. 

бармен   50 чол. 

буфетник   25 чол. 

касир   50 чол. 

Всього:   250 чол. 

 

 9. Відмовити у видачі державної ліцензії у зв’язку з відсутністю 

належної матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення 

та шифру професій: 

 

Дніпропетровська область 

 

 9.1. Вільногірському міському спортивно-технічному клубу. 

  

9.2. Спортивно-технічному клубу первинної організації 

Дніпропетровського машинобудівного заводу. 

  

9.3. Спортивно-технічному клубу Дніпропетровського заводу ім. 

Петровського. 

  

9.4. Спортивно-технічному клубу Північного гірського збагачувального 

комбінату м. Кривий Ріг. 

  

9.5. Спортивно-технічному клубу Південного гірського 

збагачувального комбінату м. Кривий Ріг. 

  

9.6. Спортивно-технічному клубу Інгулецького гірно-збагачувального 

комбінату м. Кривий Ріг. 

  

9.7. Спортивно-технічному клубу Дзержинського району м. Кривий Ріг. 

  

9.8. Спортивно-технічному клубу шахти ім. Першого Травня м. Кривий 

Ріг. 
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9.9. Дніпропетровська технічна школа  

- майстер виробничого навчання, 

- стропальники. 

  

9.10. Нікопольський МУСТЦ – автошкола  

- секретар-друкарка. 

  

9.11. Дніпропетровська об’єднана технічна школа   

- старшина-моторист судна з потужністю двигуна до 149 к.с. 

- судоводій маломірного судна 

- судоводій-куховар 

- машиніст холодильних установ 

  

9.12. Марганецький МУСТЦ – автошкола 

- секретар-друкарка 

- бухгалтер 

  

9.13. Криворізька радіотехнічна школа 

- секретарі-друкарки-референти 

- механіки торговельних автоматів та холодильного обладнання  

- підвищення кваліфікації механіків побутових холодильників. 

  

9.14. Синельниківський МСТК 

- секретар-друкарка 

  

9.15. Кіровський РСТК 

- водії маломірних суден 

  

9.16. П’ятихатський РСТК  

- бухгалтер 

 

Миколаївська область 

 

 9.17. Спортивно-технічному клубу смт. Криве Озеро 

11442 Водії транспортних засобів категорії «Д»    30 чол. 

 

9.18. Спортивно-технічному клубу смт. Казанка 

11442 Водії транспортних засобів категорії Д, Е    60 чол. 

 

9.19. Спортивно-технічному клубу смт. Єланець 

11442 Водії транспортних засобів категорії Д     30 чол. 

 

9.20. Спортивно-технічному клубу смт. Врадієвка 

11442 Водії транспортних засобів категорії Д, Е    60 чол. 

 

9.21. Спортивно-технічному клубу м. Первомайська 

17553 Радіотелемеханік з обслуговування та ремонту  
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радіотелевізійної апаратури       25 чол. 

13777 Машиніст стрічкового конвеєру      25 чол. 

11765 грохотовник         25 чол. 

20281 Бухгалтер          25 чол. 

  

9.22. Автомобільній школі м. Вознесенська  

20281 Бухгалтер          25 чол. 

  

9.23. Спортивно-технічному клубу м. Вознесенська 

20281 Бухгалтер          25 чол. 

 

9.24. Спортивно-технічному клубу смт. Березнігувате 

20281 Бухгалтер          25 чол. 

 

 

 

 

 

 

Голова секції Міжгалузевої  

акредитаційної комісії        В. В. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


