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Керівнику
закладу

навчального

Вих. № 1 від 03.02. 2021р.
Комерційна пропозиція
про надання послуг з
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників

Фізична

особа-підприємець

Шибка

Григорій

Іванович

є

суб’єктом

підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальної середньої, дошкільної
та позашкільної освіти (профільної, мистецької та іншої) і надає освітні послуги у
повній відповідності до законодавства України, зокрема – “Закону про освіту”
(чинна редакція від 18.03.2020, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/conv) та
Постанови

КМУ

№800

(зі

змінами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-

п.10)

№1133
про

від

27.12.2019

«Порядок

підвищення

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». Шибка Григорій
Іванович має диплом інженера-електроніка, 30 років педагогічного стажу керівника
гуртка електроніки та мікропроцесорної техніки КПНЗ «Міська станція юних
техніків»

міста

нагороджений

Дніпро,
нагрудними

педагогічне
знаками

звання

«керівник

«Відмінник

Сухомлинський».

Додаток: інформація про КВЕД ФОП Шибка Г.І.

гуртка-методист»,

освіти»

та

«Василь

ПІБі фізичної особи

ШИБКА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ

Місце проживання

49127, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ 20 -РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 2, квартира 13

Види діяльності

Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;
Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи;
Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів;
Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;
Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління;
Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;
Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
Код КВЕД 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;
Код КВЕД 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування (основний);
Код КВЕД 95.12 Ремонт обладнання зв'язку;
Код КВЕД 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
Код КВЕД 62.02 Консультування з питань інформатизації;
Код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
Код КВЕД 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

Дата державної реєстрації, дата та номер
запису в Єдиному державному реєстрі
про включення до Єдиного державного
реєстру відомостей про фізичну особупідприємця – у разі, коли державна
реєстрація фізичної особи-підприємця
була проведена до набрання чинності
Законом
України
“Про
державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців”

Дата реєстрації: 29.04.1992
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