Додаток

4-',/.! ;l

до наказу Міністерства осв1ти

1

науки України

від

O!f 05

20 .21 р. № SS-Л

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту
пункту

5 частини

сьомої статті

24

Закону України «Про вищу освіту»,

2 Прикінцевих та перехі,:::щих положень Закону України «Про внесення змін до

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

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

5593

22.04.2021

.Вх. № заяви юридичної особи

Дата

3867/0/9-21

26.04.2021

Найменування юридичної особи

Товарист:во з обмеженою

відповідальністю Академія адвокатури
II

України
Ідентифікаuійний код юридично'і особи

11

22928626

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

Ліцензований обсяг,
Рівень вищої освіти

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

50

Другий (магістерський) рівень

50

Додаток

4"'/. #

до наказу Міністерства осв~ти 1
науки У краі·ни

від {}5", t}!Г

20 і1 р. № 5S-л

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньо'і діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту
пункту

2 Прикінцевих

5 частини

сьо:мої статті

Закону України «Про вищу освіту>),

24

та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до

деяклх законів України шодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освітш>)

Вих.

No

заяви юридичної особи

Дата

4939

22.04.2021

Вх.

Дата

No заяви юридичної особи
3874/0/9-21

26.04.2021

Найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою

відповідальністю 1 'Академія адвокатури
України''

!Ідентифікаційний код юридичної особи

22928626

Переоформити ліцензію за спеціальністю

081

Право, ліцензований обсяг

350 (на

рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному

рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням

ліцензованого обсягу без проходження ліuензування, а саме:
Назва освітньої

Назва

Рівень вищої

Ліцензований обсяг,

програми

сп ещальн о ст1

спеціальності

освіти

осіб (на рік)

Право

081

Право

перший

300

Код

.

.

(бакалаврський)
ршень

Право: спеціальна

Право

081

~.

підготонка

перший

(бакалаврський)

адвокатська

І

ршепь

50

Додаток

~..! J f

до наказу Міністерства освіти і
науки України

від Qь, OS

20

/:1 р. No

5F-Л

Про переоформ.1ення ліцензій на провадження освітньої діядьності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту
пункту

5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту>,,
2 Прикінцевих та перехідних положень Закону 'України «Про внесення змін до

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

Івих. No заяви юридичної особи
4942

Да·1а

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

3872/0/9-21

26.04.2021

Найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою

22.04.2021

відповідальністю 11 Акаде.У1ія адвокатури
України 11

22928626

Ідентифікаційний код юридичної особи
Переоформити ліцензію за спеціальністю

обсяг

75

293

Міжнародне право, ліцензований

(на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до

професії, д"1я якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами

на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ,1іцензування 1 а саме:
Назва освітньої

Кол

Назва

Рівень вищої

Ліцензований

програми

спеuіальності

спеціальності

освіти

обсяг,

осіб (на рік)
Міжнародне право

293

Міжнародне право

перший

(бакалаврський)
ршень

75

Додаток

4./. УС

до наказу Міністерства осшти 1
науки України

від

tJ§. С~ 20 f І р. № j~-J!

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до Пj1ІКТу
пункту

2

5 частини

сьомої статті

24

Закону України «Про вищу освіту,>,

При1<ію,евих та перехідних поJюжень Закону України «Про внесення змін до

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

Вих.

No

заяви юридичної особи

Дата

4938

22.04.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

3875/0/9-21

26.04.2021

ІІайменування юридичної особи

Товариство з обмеженою
відповідальністю

1
'

Академія адвокатури

України 11
Ідентифікаційний код юридичної особи

22928626

Переоформити ліцензію за спеціальністю

081

Право, ліцензований обсяг

150 (на

рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої

Код

Назва

Рівень вищої

Ліцензований обсяг,

проrра:\ш

спеціальності

спеціа..~:ьності

освіти

осіб (на рік)

Право

081

Право

другий

150

(Освітньо-професій на)

(магістерський)
рівень

Додаток

і/./,

1/І

до наказу Міністерства освпи 1
науки У країни

від

05". OS

20 .21 Р· №

22-//

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності

у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту
пунпу

2 Прикінцевих

5

частини сьомої статті

24 Закону України

«Про вищу освіту>),

та нерехідних положень Закону України «Про внесення змін до

деяких законів України щол:о вдоскона.~:енпя освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

І

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4940

22.04.2021

Вх.

No

заяви юриnичної особи

Дата

ІЗ 873/0/9-21

26.04.2021

(Найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою

І

відповідальністю "Академія адвокатури

І

України 11

Ідентифікаційний код юридичної особи

22928626

Переоформити ліцензію за спеціальністю
обсяг

30

293

Міжнародне право, ліцензований

(на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до

професії: для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами

на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої

Код

Назва

Рівень вищої

Ліцензований обсяг,

програми

сп еuіальн о сті

спеціаль ності

освіти

осіб (на рік)

Міжнародне право

293

Міжнародне право

другий

30

(Освітньо-

(магістерський)

професійна)

рівень

Додаток

.?// t/,L

до наказу Міністерства освіти і
науки України

від ю. ()о 20 21 р. № sь--11
Про переоформ~1ення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно ло пункту
пункту

2 Прикінцевих

5 частини

сьомої статті

24

Закону України «Про вищу освіту»,

та перехідних положень Закону У країни ,<Про внесення змін до

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

jвих. No заяви юридичної особи

Дата

!4937

22.04.2021

Вх, № заяви юридичної особи

Дата

3876/0/9-21

26.04.2021

Найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Академія аднокатури
України"

Ідентифікаційний код юридично"і особи

Переоформити ліцензію за спеціальністю

122928626
081

Право, ліцензований обсяг

30

(на рік),

третій ( освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною д;-rя доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами

на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої

Код

Назва

Рівень вищої

програми

спеціальності

спеuіал.ьності

ОСВІТИ

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)
Право

081

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

30

