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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Володимира Антоновича,70, м. Дніпро, 49006, тел. 770-87-42, факс (056) 770-68-00 
е-таіі: озуіІа@асіт.сір.§оу.иа, ІіИр://\\-\у\у.о5УІ1а-сІперг.сот. Код ЄДРПОУ 25927519

Верхньодніпровський ліцей № 
Верхньодніпровської міської ради

Про переоформлення ліцензії на 
провадження освітньої діяльності 
за рівнем базової середньої освіти І

Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє, що 
відповідно до законів України “Про ліцензування видів господарської 
діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, заяви суб’єкта 
господарювання, у зв’язку зі зміною типу та найменування закладу освіти 
прийнято рішення про переоформлення ліцензії Верхньодніпровському ліцею : і 
№ 5 Верхньодніпровської міської ради на провадження освітньої діяльності за | 
рівнем базової середньої освіти, що видана розпорядженням голови , 
облдержадміністрації від 27 березня 2018 року № Р-167/0/3-18 “Про '
ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої 1
освіти” з ліцензованим обсягом 400 осіб (51600, Дніпропетровська область, • 
Кам’янський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Федоровського, 97, > 

ідентифікаційний код 26372681). і
Рішення затверджено розпорядженням голови Дніпропетровської,!

облдержадміністрації від 2021 року № Р - /0/3-21.
Інформацію про ліцензування розміщено на сайті облдержадміністрації 

Ьйр5://ас1т.сІр.£ОУ.иа.
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Додаток: копія розпорядження голови облдержадміністрації про
переоформлення ліцензії.
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Директор департаменту -  ~  Олексій ПОЛТОРАЦЬКИИ

ТЕРЕХОВА Наталія 770-68-37

С09602 Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Департамент освіти і науки

Вих№ 8987/0/211-21 від 07.12.2021
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Володимира Антоновича,70, м. Дніпро, 49006, тел. 770-87-42, факс (056) 770-68-00 
е-таіі: озуі1;а@ас1т.с1р.§оу.иа, Ьіїр://\УЛУ\у.05УІ1:а-сІперг.сот. Код ЄДРПОУ 25927519

Верхньодніпровський ліцей № 5
Верхньодніпровської міської ради

Про переоформлення ліцензії на : і

провадження освітньої діяльності ; і

за рівнем профільної середньої освіти і

Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє, що;1 
відповідно до законів України “Про ліцензування видів господарської і 

діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, заяви суб’єкта; і 

господарювання, у зв’язку зі зміною типу та найменування закладу освіти; 
прийнято рішення про переоформлення ліцензії Верхньодніпровському ЛІЦЄЮ: і 

№ 5 Верхньодніпровської міської ради на провадження освітньої діяльності за! | 
рівнем профільної середньої освіти, що видана розпорядженням ГОЛОВИ ; 
облдержадміністрації від 27 березня 2018 року № Р-167/0/3-18 “Про;! 
ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої І 
освіти” з ліцензованим обсягом 100 осіб (51600, Дніпропетровська область,: 
Кам’янський район, м. Верхньодніпровськ, вул. ФедоровськРго, 97,} 
ідентифікаційний код 26372681). і

Рішення затверджено розпорядженням голови Дніпропетровської! 
облдержадміністрації від 2021 року № Р- -̂ / 7 0/3-21.

Інформацію про ліцензування розміщено на сайті облдержадміністрації 
Ь й Р 5 : / /а с 1 т .с ір .2 0 У .и а .

Додаток: копія розпорядження голови облдержадміністрації про
переоформлення ліцензії. !

Директор департаменту ч - Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙі

ТЕРЕХОВА Наталія 770-68-37

Г 0 96 03  Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Департамент освіти і науки

Вих№ 8984/0/211-21 від 07.12.2021
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Про переоформлення ліцензії на 
провадження освітньої діяльності 
за рівнем початкової освіти

Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє, що 
відповідно до законів України “Про ліцензування видів господарської 
діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, заяви суб’єкта 
господарювання, у зв’язку зі зміною типу та найменування закладу освіти 
прийнято рішення про переоформлення ліцензії Верхньодніпровському ліцею 
№ 5 Верхньодніпровської міської ради на провадження освітньої діяльності за 
рівнем початкової освіти, що видана розпорядженням голови
облдержадміністрації від 27 березня 2018 року № Р-167/0/3-18 “Про 
ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої 
освіти” з ліцензованим обсягом 400 осіб (51600, Дніпропетровська область, 
Кам’янський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Федоровського, 97,
ідентифікаційний код 26372681).

Рішення затверджено розпорядженням голови Дніпропетровської
облдержадміністрації від £ £ £ [ _  2021 року № Р-і ^ 7 /0/3-21.

Інформацію про ліцензування розміщено на сайті облдержадміністрації 
Шр5://ас1т.сІр.£ОУ.иа.

Додаток: копія розпорядження голови облдержадміністрації про
переоформлення ліцензії.

вул. Володимира Антоновича,70, м. Дніпро, 49006, тел. 770-87-42, факс (056) 770-68-00 
е-таіі: о§уіІа@асіт.(ір.§оу.иа, Ьйр:/Лууу\у.о5УНа-сіперг.сот. Код ЄДРПОУ 25927519

Верхньодніпровський ліцей № 5
Верхньодніпровської міської ради

Директор департаменту Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ

ТЕРЕХОВА Наталія 770-68-37

С09601 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 
Департамент освіти і науки

Вих№ 8933/0/211-21 від 07.12.2021
801911210089033000


