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Органам управління у сфері освіти 
обласних Київської міської державних 
адміністрацій

Щодо ліцензування освітньої діяльності 
у сфері дошкільної освіти

Шановні колеги!

• - • лг і V по 20 червня 202 і року набирає чинності постанова Кабінету 
к  .иістрів України від 24 березня 2021 р. 365 «Про внесення змін до постанови
г лбд ету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. Я© 1ІВ7», якою затверджені у 
іоній редакції Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності (далі -  

Ліцензійні умови).
їщензійні умови оновлено з метою їх. приведення у ВІДПОВІДНІСТЬ до 

законодавства та для удосконалення вимог ліцензійних умов зокрема на рівні 
тдьиоі освіти Ліцензійні умови спрощують ліцензійні вимоги до 

таїючаткуваиня та провадження освітньої діяльності. Таке спрощення сприятиме 
розширенню мережі суб’єктів освітньої діяльності, що забезпечують здобуття 
дошкільно? освіти, розвитку закладів дошкільної освіти усіх форм власності, 
різних форм здобуття дошкільної освіти, підвищенню якості дошкільної освіти, 
та дозволить:

закладу освіти, фізичній особі - підприємцю або структурному підрозділу 
юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню 
діяльність у сфері дошкільної освіти залучати до освітнього процесу не тільки 
педагогічних працівників, а й інших фізичних осіб, які провадять педагогічну 
М ■ МІСТИ у сфері дошкільної освіти, необхідних для здійснення освітнього 
: : ххіесу га виконання вимог Базового компонента дошкільно? освіти,-

ф; зичним особа.«"Підприємцям, які т  мають відповідної фахової освіти 
і а-або гю.ш опчиої кваліфікації, започаткувати провадження освітньо? 
діяльності через прийняття на роботу особи, яка буде виконувати обов'язки

о освіти, визначені законодавством. Це дозволить

■МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ІМ /9 '305  ВІД 10.06.2021

і чім* к /  </



більш широко реалізовувати підприємницьку ініціативу активних громадян та
розширити можливості для доступу до дошкільної освіти.

Загальними новаціями у Ліцензійних умовах провадження освітньої
діяльності с дебюрократизація процесу ліцензування в рамках, дозволених 
•слонами УкушУ*. те максимальне використання державних електронних

іф< аці о ■ ііцензій та яіцензіатів.
Враховуючи сказане, надсилаємо роз'яснення щодо ліцензування: 

провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, що додаються.
Просимо довести зазначену інформацію до засновників та керівників 

V- .стлів дошкідьчюї освіти та структурних підрозділів (філій, дошкільних 
підрозділів), що забезпечують здобуття дошкільної освіти.

Додаток; на 8 арк. в 1 прим,
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Додаток
до листа МОН
від_________ №_____

Роз’яснення щодо ліцензування провадження освітньої діяльності за
рівнем дошкільної освіти

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про освіту» освітня 
діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування 
відповідно до законодавства.

Відповідно до абзацу четвертого статті 18 Закону України «Про дошкільну 
освіту» основними завданнями органів управління системою дошкільної освіти 
є зокрема, ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти відповідно 
до законодавства.

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про дошкільну 
освіту» заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії 
на право провадження освітньої діяльності у  сфері дошкільної освіти, виданої у  
встановленому законодавством України порядку. Звертаємо увагу, що 
відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про освіту» юридична 
особа має статус закладу освіти, якщо основним видом її діяльності є освітня 
діяльність. Права та обов’язки закладу освіти, передбачені цим Законом та 
іншими законами України, має також фізична особа-підприємець або 
структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, 
основним видом діяльності якого Є освітня діяльність. Фізична особа- 
підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи 
публічного права, освітня діяльність якого перестає бути основним видом його 
діяльності, втрачає права і обов’язки, у тому числі права на пільги, передбачені 
законодавством для закладу освіти. Освітня діяльність вважається основним 
видом діяльності, якщо надходження на цей вид діяльності та/'або від цього виду 
діяльності перевищують половину загальних надходжень цієї юридичної особи 
(фізичної особи - підприємця).

Відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про дошкільну 
освіту» невиконання закладами дошкільної освіти ліцензійних умов може бути 
підставою для позбавлення їх ліцензії -на провадження освітньої діяльності у 
сфері дошкільної освіти.

Відповідно до пункту 3 Ліцензійних умов провадження: освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. 
№ П 87 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. 
№> 365) (далі -  Ліцензійні умови), ліцензуванню підлягають такі види освітньої 
діяльності: на рівні дошкільної освіти — за рівнем дошкільної освіти.

Під час ліцензування встановлюється спроможність здобувала ліцензії 
(ліцензіата) провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими



Ліцензійними умовами вимог.
Відповідно до пункту 4 Ліцензійних умов до здобувачів ліцензій (ліцензіатів) 

на провадження освітньої діяльності належать:
на рівні дошкільної освіти:
-  юридичні особи публічного чи приватного права, основним видом 

діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні дошкільної освіти 
(після отримання ліцензії набувають статусу закладу дошкільної освіти);

- заклади дошкільної освіти (у тому числі в складі об’єднання з іншими 
закладами освіти);

- інші юридичні особи публічного чи приватного права (для структурних 
підрозділів, основним видом діяльності яких є освітня діяльність на рівні 
дошкільної освіти) (далі — дошкільні підрозділи);

- заклади дошкільної освіти (для відокремлених структурних підрозділів 
закладу дошкільної освіти);

- фізичні особи — підприємці;
- заклади дошкільної освіти іноземних держав (для структурних підрозділів 

(філій), що утворюються і функціонують на території України).
Відповідно до пункту 8 Ліцензійних умов розширення провадження 

освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти підлягає ліцензуванню в 
установленому порядку. Підстави для розширення провадження освітньої 
діяльності визначаються Законом України “Про дошкільну освіту”, Законом 
України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

Відповідно до пункту 9 Ліцензійних умов у разі розширення провадження 
освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти ліцензіат подає відповідну заяву 
разом з документами та відомостями, які підтверджують дотримання ліцензіатом 
цих Ліцензійних умов під час провадження ним освітньої діяльності на 
відповідному рівні або у сфері освіти.

Відповідно до пункту 10 Ліцензійних умов підстави для звуження 
провадження освітньої діяльності визначаються Законом України “Про 
дошкільну освіту”, Законом України “Про ліцензування видів господарської 
діяльності”. У разі припинення провадження частини освітньої діяльності на 
рівні дошкільної освіти у певному-місці провадження освітньої діяльності 
ліцензіат подає заяву про звуження провадження освітньої діяльності у певному 
місці провадження освітньої діяльності за формою згідно з додатком 3 до 
Ліцензійних умов.

Відповідно до пункту 17 Ліцензійних умов ліцензіат забезпечує провадження 
освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у 
документах, поданих органу ліцензування, крім провадження освітньої 
діяльності за місцем проживання дитини на рівні дошкільної освіти.

Відповідно до пункту 18 Ліцензійних умов ліцензіат забезпечує
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повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, 
що додавалися до заяви, протягом тридцяти календарних днів з дня настання 
таких змін.

Якщо зміна даних стосується зміни (нового) місця провадження освітньої 
діяльності, ліцензіат протягом семи робочих днів від дня настання таких змін 
подає органу ліцензування заяву про внесення змін до ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у зв’язку із зміною місця провадження згідно з додатком 13 
та копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що 
підтверджують право власності чи користування майном для провадження 
освітньої діяльності, та забезпечення безперешкодного доступу до будівель, 
приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення.

Відповідно до пункту 19 Ліцензійних умов ліцензіат забезпечує присутність 
керівника або іншої уповноваженої посадової особи під час проведення органом 
ліцензування перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Відповідно до пункту 20 Ліцензійних умов ліцензіат розробляє та протягом 
місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу 
ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним 
освітньої діяльності загалом, за певним рівнем освіти або у певній сфері освіти, 
або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання 
матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та 
порядок відновлення провадження такої діяльності.

Відповідно до пункту 21 Ліцензійних умов ліцензіат, що провадить освітню 
діяльність, повідомляє органу ліцензування про планове або позапланове 
припинення провадження освітньої діяльності загалом, за певним рівнем освіти 
або у певній сфері освіти, або за певними місцями її провадження протягом п’яти 
робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що 
вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання здобувачів освіти.

Відповідно до пункту 22 Ліцензійних умов здобувач ліцензії повинен 
відповідати вимогам Ліцензійних умов щодо започаткування провадження 
освітньої діяльності на відповідному рівні освіти або у сфері освіти, а ліцензіат 
зобов’язаний виконувати вимоги Ліцензійних умов щодо започаткування та 
провадження освітньої діяльності на певному (певних) рівні (рівнях) або у сфері 
(сферах) освіти в кожному місці провадження освітньої діяльності.

Відповідно до пункту 23 Ліцензійних умов всі особи, залучені здобувачем 
ліцензії (ліцензіатом) до провадження освітньої діяльності, діють за 
відповідними трудовими договорами (угодами).

Здобувач ліцензії (ліцензіат) забезпечує наявність трудових договорів 
(контрактів) у письмовій формі з усіма керівниками, педагогічними, науково- 
педагогічними та науковими працівниками. Здобувач ліцензії забезпечує 
наявність трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти або з 
особою, що виконує обов’язки керівника закладу освіти (керівником або з 
особою, що виконує обов’язки керівника відокремленого структурного
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підрозділу, що провадить освітню діяльність, іншої юридичної особи; особою, 
найнятою (за потреби) фізичною особою -  підприємцем для виконання 
обов’язків керівника).

Відповідно до пункту 24 Ліцензійних умов кожен працівник закладів 
дошкільної освіти, дошкільного підрозділу, фізичної особи — підприємця чи 
інша фізична особа, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти 
або виконує професійні обов’язки за відповідним договором (угодою) на рівні 
дошкільної освіти повинні пройти обов’язковий профілактичний медичний 
огляд та здійснити обов’язкові щеплення, що відображається в їх особистій 
медичній книжці встановленого зразка.

Відповідно до пункту 25 Ліцензійних умов ліцензіат повинен забезпечити 
доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, 
навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних 
будівельних норм, правил і стандартів (крім будівель, існуюча об’ємно- 
планувальна схема яких не розрахована на здійснення заходів щодо 
інклюзивності), що повинно бути документально підтверджено фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення 
зазначених обстежень.

Вимоги щодо відповідності будівель, споруд і приміщень вимогам 
доступності згідно з державними будівельними нормами не стосуються 
провадження освітньої діяльності ліцензіата на рівні дошкільної освіти, який не 
провадить освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення.

Відповідно до пункту 26 Ліцензійних умов медичне обслуговування, 
організація харчування та прання, ведення бухгалтерського обліку і діловодства, 
інші додаткові для здійснецня освітнього процесу види діяльності ліцензіатів, 
передбачені законодавством, можуть забезпечуватися та здійснюватися шляхом 
залучення ліцензіатами на договірних умовах інших суб’єктів господарювання, 
що мають право надавати відповідні послуги.

Відповідно до пункту 29 Ліцензійних умов здобувач ліцензії та ліцензіат 
(крім фізичних осіб — підприємців, які не використовують найманої праці, 
забезпечують на своїх веб-сайтах (у, разі їх відсутності — на веб-сайтах своїх 
засновників) відкритий доступ до інформації та документів, передбачених 
Законом України “Про освіту” та спеціальними законами у сфері освіти.

У разі започаткування або провадження освітньої діяльності з підготовки 
іноземців та осіб без громадянства на офіційному веб-сайті здобувана ліцензії 
(ліцензіата) повинна бути сторінка англійською мовою, на якій розміщена 
основна інформація про суб’єкта освітньої діяльності, правила прийому 
іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та 
осіб без громадянства, контактна інформація тощо.

Відповідно до пункту ЗО Ліцензійних умов здобувач ліцензії забезпечує
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подання в електронній формі відомостей про кадрове та матеріально-технічне 
забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу, які 
передбачені Ліцензійними умовами, до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти.

Ліцензіат повинен забезпечити актуальність відомостей про кадрове та 
матеріально-технічне забезпечення в Єдиній державній електронній базі з питань 
освіти. Відомості про зміни даних у кадровому та матеріально-технічному 
забезпеченні вносяться ліцензіатом протягом тридцяти календарних днів з дня 
настання таких змін.

Відповідно до пункту 32 Ліцензійних умов відповідальність за достовірність 
даних, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, несе 
здобувай ліцензії (ліцензіат).

Відповідно до пункту 33 Ліцензійних умов документи формуються у справу 
(електронну справу), підписуються керівником закладу освіти або 
уповноваженою на це особою.

Відповідно до пункту 34 Ліцензійних умов ліцензіатам забороняється 
провадити діяльність релігійних організацій чи політичних партій або брати 
участь у такій діяльності (крім приватних закладів освіти, зокрема заснованих 
релігійними організаціями).

Здобувач ліцензії (ліцензіат) не може перебувати прямо чи опосередковано 
під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист 
економічної конкуренції”) резидентів держав, що здійснюють збройну агресію 
проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону 
України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту 
та застосування воєнної сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах 
таких осіб.

Відповідно до пунктів 66 - 67 Ліцензійних умов ліцензіат повинен бути 
забезпечений педагогічними працівниками, іншими фізичними особами, які 
мають право провадити освітню діяльність на рівні дошкільної освіти, 
необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового 
компонента дошкільної освіти. Керівник закладу дошкільної освіти 
(відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти) / керівник 
дошкільного підрозділу / фізична особа — підприємець або найнята нею на 
роботу особа, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для 
керівника закладу дошкільної освіти, повинні відповідати таким вимогам:

бути громадянином України;
вільно володіти державною мовою;
мати вищу освіту (для керівників державних, комунальних закладів 

дошкільної освіти — вищу педагогічну освіту);
мати стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох 

років (для керівників державних, комунальних закладів дошкільної освіти
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(відокремлених структурних підрозділів державних, комунальних закладів 
дошкільної освіти);

мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню 
посадових обов’язків, який підтверджується відповідним записом в особистій 
медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники, інші фізичні особи, які провадять педагогічну 
діяльність і залучені до здійснення освітнього процесу, повинні відповідати 
таким вимогам:

мати вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або 
професійну кваліфікацію педагогічного працівника;

мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню 
професійних обов’язків, який підтверджується відповідним записом в особистій 
медичній книжці встановленого зразка.

Педагогічні працівники перший рік своє роботи можуть не мати вищої 
педагогічної освіти за відповідною спеціальністю, мати вищу, фахову передвищу 
чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю, не мати 
професійної кваліфікації педагогічного працівника. На другий рік своєї роботи 
такі педагогічні працівники повинні бути атестовані закладом освіти.

Відповідно до пункту 68 Ліцензійних умов фізична особа — підприємець, яка 
використовує найману працю, повинна відповідати вимогам до керівника 
закладу дошкільної освіти або повинна прийняти на роботу особу, яка відповідає 
таким вимогам та виконуватиме відповідні посадові обов’язки.

Відповідно до пункту 69 Ліцензійних умов ліцензіат повинен мати 
затверджену (затверджені) освітню (освітні) програму (програми), матеріально- 
технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, що необхідне для 
виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, відповідає вимогам 
безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Відповідно до пункту 70 Ліцензійних умов ліцензіат повинен забезпечити 
безперешкодний доступ до будівель, групових приміщень, якщо планується 
провадження освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення.

Ознаками безперешкодного доступу до будівель, групових приміщень, 
закладів дошкільної освіти та безпеки пересування для маломобільних груп 
населення є:

безпроблемне пересування на візку територією закладу (рекомендована 
висота бордюрів пішохідних шляхів на ділянці становить 2,5—4 сантиметри);

доступний заїзд до приміщень: відсутність порогів, наявність пандусів (за 
наявності технічних можливостей, які не перешкоджають пересуванню інших 
дітей);

наявність означення місцезнаходження (піктограми).

5



Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для 
візуального сприйняття дорослим, що супроводжує дитину.

Технологічні вимоги Ліцензійних умов не стосуються провадження 
освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти за місцем проживання дитини.

Відповідно до пункту 71 Ліцензійних умов здобувай ліцензії разом із заявою 
про отримання ліцензії на заповалкування провадження освітньої діяльності на 
рівні дошкільної освіти, а ліцензіат разом із заявою про розширення 
провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти згідно з додатком
50 до Ліцензійних умов подає:

1) письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо кадрового, матеріально- 
технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності на рівні дошкільної освіти, у тому числі забезпечення безпеки 
життєдіяльності та охорони праці;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти, рівень володіння 
державною мовою керівника юридичної особи, який виконує обов’язки 
керівника закладу дошкільної освіти / керівника відокремленого структурного 
підрозділу закладу дошкільної освіти (у разі наявності відокремленого 
структурного підрозділу) / керівника дошкільного підрозділу / фізичної особи — 
підприємця або особи, найнятої фізичною особою — підприємцем, яка 
виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу 
дошкільної освіти;

3) довідку про стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи 
керівника закладу дошкільної освіти (для керівників державних, комунальних 
закладів дошкільної освіти) / керівника відокремленого структурного підрозділу 
(для керівників відокремлених структурних підрозділів державних, комунальних 
закладів дошкільної освіти — у разі наявності відокремлених структурних 
підрозділів);

4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка керівника 
юридичної особи, який виконує обов’язки керівника закладу дошкільної освіти / 
керівника відокремленого структурного підрозділу закладу дошкільної освіти (у 
разі наявності відокремленого структурного підрозділу) / керівника дошкільного 
підрозділу / фізичної особи — підприємця або особи, найнятої фізичною особою 
— підприємцем, яка виконуватиме обов’язки, визначені законодавством для 
керівника закладу дошкільної освіти;

5) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, 
серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання (для фізичної 
особи—підприємця);

6) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника 
податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через 
релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили

, / про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у
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паспорті) (для фізичної особи-гіідприємця);
7) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що 

підтверджують право власності чи користування майном для провадження 
освітньої діяльності (у разі розширення провадження освітньої діяльності);

8) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії 
(ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в 
статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентами 
іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, 
наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких 
створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної 
сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не 
діє в інтересах таких осіб;

9) опис документів, що подаються юридичною особою (закладом 
дошкільної освіти) / юридичною особою, що має дошкільний підрозділ / 
фізичною особою — підприємцем для отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) на рівні 
дошкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком. 51 до Ліцензійних, умов.

Відповідно до пункту 72 Ліцензійних умов здобувач ліцензії — фізична особа 
— підприємець, яка провадитиме освітню діяльність на рівні дошкільної освіти 
самостійно (без використання найманої праці), разом із заявою про отримання 
ліцензії на провадження освітньої діяльності згідно з додатком 50 до Ліцензійних 
умов подає:

1) копію документа, що посвідчує особу (сторінок паспорта, на яких 
зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким 
виданий, місце проживання);

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;
3) копію довідки про 'реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через 
релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили 
про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4) копію особистої медичної книжки встановленого зразка;
5) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії 

(ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в 
статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) резидентами 
іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, 
наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких 
створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної 
сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не 
діє в інтересах таких осіб;

6) опис документів, що подаються фізичною особою — підприємцем, яка 
провадитиме освітню діяльність на рівні дошкільної освіти самостійно (без
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використання найманої праці) для отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності на рівні дошкільної освіти, у двох примірниках згідно з додатком 52
до Ліцензійних умов.
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