
Ліцензійний реєстр суб’єктів освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Азовська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Бердянської районної ради 
Запорізької області 

комунальни

й заклад 

71154, Запорізька 

область, 

Бердянський 
район, с. Азовське, 

вул. Молодіжна, 

буд. 92 

26292359 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.05.2018  

№ 239-л 

- безстроково - - - - 

2 Андрівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Бердянської 

районної ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71150, Запорізька 

область, 

Бердянський 

район, с. Андрівка, 

вул. Шкільна, буд. 
82 

26292299 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.05.2018  

№ 222-л 

- безстроково - - - - 

3 Андріївська 

спеціалізована 
різнопрофільна школа І-

ІІІ ступенів Бердянської 

районної ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71140, Запорізька 

область, 
Бердянський 

район,  

смт Андріївка, вул. 

Микули, буд. 14 

26292307 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.05.2018  

№ 231-л 

- безстроково - - - - 



2 
профільна середня 

освіта 

4 Бердянська 
загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів 

Осипенківської сільської 
ради Бердянського 

району Запорізької 

області 

комунальн
ий заклад 

71172, Запорізька 
область, 

Бердянський 

район, с. 
Бердянське, вул. 

Миру, буд. 10 

26292282 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.05.2018  
№ 237-л 

- безстроково - - - - 

5 Берестівська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Берестівської 

сільської ради 

Бердянського району 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71130, Запорізька 

область, 
Бердянський 

район, с. 

Берестове, вул. 
Миру, буд. 108 

26292262 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.05.2018  

№ 232-л 

- безстроково - - - - 

6 Дмитрівська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Бердянської 

районної ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71153, Запорізька 
область, 

Бердянський 

район, с. 
Дмитрівка,  

вул. Покровська, 

буд. 1-Г 

26292253 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.05.2018  
№ 221-л 

- безстроково - - - - 

7 Долинська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Бердянської 

районної ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71145, Запорізька 
область, 

Бердянський 

район, с. 
Долинське,  

вул. Центральна, 
буд. 69 

26292247 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.05.2018  
№ 243-л 

- безстроково - - - - 

8 Миколаївська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Берестівської 
сільської ради 

Бердянського району 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71135, Запорізька 

область, 

Бердянський 
район, с. 

Миколаївка, вул. 

Миру, буд. 30 

26292342 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.05.2018  

№ 234-л 

- безстроково - - - - 

9 Новопетрівська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів 

Осипенківської сільської 

комунальн

ий заклад 

71162, Запорізька 

область, 
Бердянський 

район, с. 

26292327 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.05.2018  

- безстроково - - - - 



3 
ради Бердянського 

району Запорізької 
області 

Новопетрівка, вул. 

Центральна, буд. 
73 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

№ 235-л 

10 Новотроїцька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Бердянської 
районної ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71144, Запорізька 

область, 

Бердянський 
район, с. 

Новотроїцьке,  
вул. Лактіонова, 

буд. 45 

26292336 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.05.2018  

№ 224-л 

- безстроково - - - - 

11 Осипенківська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів 

Осипенківської сільської 

ради Бердянського 
району Запорізької 

області 

комунальн

ий заклад 

71160, Запорізька 

область, 
Бердянський 

район, с. 

Осипенко, вул. 
Новоспасівська, 

буд. 6 

25820129 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.05.2018  

№ 238-л 

- безстроково - - - - 

12 Старопетрівська 
загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів 

Осипенківської сільської 
ради Бердянського 

району Запорізької 

області 

комунальн
ий заклад 

71163, Запорізька 
область, 

Бердянський 

район, с. 
Старопетрівка, вул. 

Жигуліних, буд. 49 

26292230 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.05.2018  
№ 244-л 

- безстроково - - - - 

13 Троїцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Берестівської сільської 
ради Бердянського 

району Запорізької 

області 

комунальн

ий заклад 

71133, Запорізька 

область, 

Бердянський 
район, с. Троїцьке, 

вул. Шкільна, буд. 

2 

26292187 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.05.2018  

№ 233-л 

- безстроково - - - - 

14 Троянська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Бердянської 
районної ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71151, Запорізька 

область, 

Бердянський 
район, с. Трояни, 

вул. Шкільна,  

буд. 65 

26292313 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.05.2018  

№ 241-л 

- безстроково - - - - 



4 
профільна середня 

освіта 

15 Успенівська 
загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів Бердянської 

районної ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71141, Запорізька 
область, 

Бердянський 

район,  
с. Успенівка,  

вул. Миру, буд. 74 

26292201 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта. 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.05.2018  
№ 242-л 

- безстроково - - - - 

16 Червонопільська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів 

Осипенківської сільської 

ради Бердянського 
району Запорізької 

області 

комунальн

ий заклад 

71170, Запорізька 

область, 
Бердянський 

район,  

с. Червоне Поле, 
вул. Центральна, 

буд. 131 

26292224 - провадження 

освітньої діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.05.2018  

№ 236-л 

- безстроково - - - - 

17 Шевченківська 
загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів Бердянської 

районної ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71147, Запорізька 
область, 

Бердянський 

район, с. 
Шевченкове,  

вул. Смірнова, буд. 

83 

26292193 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.05.2018  
№ 240-л 

- безстроково - - - - 

18 Запорізький класичний 

ліцей Запорізької міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69035, Запорізька 

область, м. 

Запоріжжя, вул. 
Жаботинського, 

буд. 23 

26316382 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 28.03.2018  

№ 83-л 

- безстроково - - - - 

19 Запорізький ліцей 

«Промінь» Запорізької 
міської ради 

комунальн

ий заклад 

69006, Запорізька 

область, м. 
Запоріжжя, вул. 

Північне шосе, 

буд. 37 

26251107 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: базова 

середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 28.03.2018  

№ 88-л 

- безстроково зміна 

найменування,
розпорядження 

голови 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

04.01.2021  
№ 43-л 

- - - 

20 Запорізька гімназія № 25 

гуманітарного профілю 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69000, Запорізька 

область, м. 
Запоріжжя, вул. 

Патріотична, буд. 

76 

26291532 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 28.03.2018  

№ 89-л 

- безстроково - - - - 



5 
базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

21 Запорізька суспільно-

гуманітарна гімназія № 

27 Запорізької міської 
ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69005, Запорізька 

область, м. 

Запоріжжя, 
бульвар 

Центральний, буд. 

15А 

26316321 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 28.03.2018  

№ 90-л 

- безстроково - - - - 

22 Запорізька гімназія № 28 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69035, Запорізька 

область, м. 
Запоріжжя, вул. 

Лермонтова, буд. 

16 

26183222 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 28.03.2018  

№ 91-л 

- безстроково - - - - 

23 Запорізька гімназія № 71 
з поглибленим 

вивченням іноземної 

мови Запорізької міської 
ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69035, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Маяковського, буд. 
8 

26316249 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 28.03.2018  
№ 75-л 

- безстроково - - - - 

24 Запорізька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 72 

з поглибленим 
вивченням хімії та 

біології Запорізької 

міської ради Запорізької 
області 

комунальн
ий заклад 

69005, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Лермонтова, буд. 

21 

26316410 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 28.03.2018  

№ 84-л 

- безстроково - - - - 

25 Запорізька гімназія 

«Контакт» Запорізької 

міської ради Запорізької 
області 

комунальн

ий заклад 

69035, Запорізька 

область, м. 

Запоріжжя, вул. 
Сєдова, буд. 1-В 

20483733 - на провадження 

освітньої діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 28.03.2018  

№ 73-л 

- безстроково - - - - 



6 
освіта 

26 Запорізька єврейська 

гімназія «ОРТ-Алєф» 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69035, Запорізька 

область, м. 
Запоріжжя, просп. 

Маяковського, буд. 

14 

20480717 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 28.03.2018  

№ 79-л 

- безстроково - - - - 

27 Запорізький ліцей 
«Логос» Запорізької 

міської ради Запорізької 

області 

комунальн
ий заклад 

69035, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. 

Рекордна, буд. 27-а 

13621844 - на провадження 
освітньої діяльності за 

складниками системи 

освіти: дошкільна 
освіта, повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
дошкільна освіта, 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 28.03.2018  
№ 86-л 

- безстроково - - - - 

28 Запорізький навчально-
виховний комплекс № 41 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69037, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. 

Миру, буд. 6 

26292945 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 28.03.2018  
№ 85-л 

- безстроково - - - - 

29 Запорізький навчально-
виховний комплекс 

«Запорізька Січ» 
військово-спортивного 

профілю Запорізької 

міської ради Запорізької 
області 

комунальн
ий заклад 

69017, Запорізька 
область, 

м. Запоріжжя, вул. 
Січі, буд. 3 

25920813 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 28.03.2018  

№ 87-л 

- безстроково - - - - 

30 Запорізька 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 20 

екологічного профілю 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69001, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, 

бульвар Шевченка, 
буд. 49 

26316640 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 28.03.2018  
№ 77-л 

- безстроково - - - - 



7 
освіта 

31 Запорізька гімназія  № 37 

Запорізької міської ради  

комунальн

ий заклад 

69001, Запорізька 

область, м. 
Запоріжжя, вул. 

Кронштадтська, 

буд. 17 

26316284 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 28.03.2018  

№ 80-л 

- безстроково зміна 

найменування,
розпорядження 

голови 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

04.01.2021  
№ 43-л 

- - - 

32 Запорізька гімназія № 39 
Запорізької міської ради  

комунальн
ий заклад 

69057, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. О. 

Матросова, буд. 16 

26316309 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 28.03.2018  
№ 81-л 

- безстроково зміна 
найменування,

розпорядження 

голови 
Запорізької 

облдержадміні

страції від 
04.01.2021  

№ 43-л 

- - - 

33 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 58 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69001, Запорізька 

область, м. 

Запоріжжя, вул. 
Поточна, буд. 7 

26316344 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 28.03.2018  

№ 82-л 

- безстроково - - - - 

34 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 78 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69005, Запорізька 

область, м. 

Запоріжжя, 
бульвар 

Центральний,  
буд. 12-А 

26316338 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 28.03.2018  

№ 78-л 

- безстроково - - - - 

35 Запорізька 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів «Основа» 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69005, Запорізька 

область, м. 
Запоріжжя, вул. 

Якова Новицького, 

буд. 9 

34317321 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 28.03.2018  

№ 74-л 

- безстроково - - - - 

36 Запорізька 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 94 

комунальн
ий заклад 

69057, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. 

26316261 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

- безстроково - - - - 
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Запорізької міської ради 

Запорізької області 

Яценка, буд. 3-А освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

від 28.03.2018  

№ 76-л 

37 Запорізький 

багатопрофільний ліцей 
№ 62 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69006, Запорізька 

область, м. 
Запоріжжя, вул. 

Незалежної 
України, буд. 9 

25220047 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.04.2018  
№ 108-л 

- безстроково - - - - 

38 Запорізька гімназія № 31 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69006, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. 

Добролюбова, буд. 
4 

20517550 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.04.2018  
№ 105-л 

- безстроково - - - - 

39 Запорізька гімназія № 50 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69006, Запорізька 

область, м. 

Запоріжжя, вул. 
Богдана 

Хмельницького, 

буд. 22 

25492493 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.04.2018  

№ 100-л 

- безстроково - - - - 

40 Запорізький колегіум 

«Елінт» Запорізької 
міської ради Запорізької 

області 

комунальн

ий заклад 

69121, Запорізька 

область, м. 
Запоріжжя, вул. 

Професора Толока, 

буд. 29 

25679487 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.04.2018  

№ 104-л 

- безстроково - - - - 

41 Запорізький навчально-

виховний комплекс № 
109 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69121, Запорізька 

область, м. 
Запоріжжя, вул. 

Дніпровські 

пороги, буд. 29 

20517455 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.04.2018  

№ 109-л 

- безстроково - - - - 
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дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

42 Запорізький навчально-
виховний комплекс ІІ-ІІІ 

ступенів № 82 з 

виробничим навчанням 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69089, Запорізька 
область, 

м. Запоріжжя, вул. 

Істоміна, буд. 16 

25218680 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: базова 
середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.04.2018  
№ 99-л 

- безстроково - - - - 

43 Запорізька початкова 
школа «Еврика» 

Запорізької міської ради  

комунальн
ий заклад 

69065, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. 

Дудикіна, буд. 20-
А 

34156063 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 

освіти: дошкільна 
освіта, повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
дошкільна освіта, 

початкова освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.04.2018  
№ 118-л 

- безстроково зміна 
найменування,

розпорядження 

голови 
Запорізької 

облдержадміні

страції від 
04.01.2021  

№ 43-л 

- - - 

44 Запорізька 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 22 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69041, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. 

Трегубова, буд. 18 

20517403 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.04.2018  
№ 119-л 

- безстроково - - - - 

45 Запорізька 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 29 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69093, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. 
Академіка 

Александрова, буд. 

7 

20517521 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.04.2018  

№ 98-л 

- безстроково - - - - 

46 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 30 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69006, Запорізька 

область, м. 

Запоріжжя, 
Парковий бульвар, 

буд. 4 

26251124 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.04.2018  

№ 97-л 

- безстроково - - - - 

47 Запорізька комунальн 69069, Запорізька 20517395 - провадження освітньої розпорядження - безстроково - - - - 
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загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 61 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

ий заклад область, м. 

Запоріжжя, вул. 
Братська, буд. 15 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.04.2018  

№ 96-л 

48 Запорізька 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 66 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69032, Запорізька 

область, м. 
Запоріжжя, вул. 

Рекордна, буд. 1 

20517461 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.04.2018  

№ 111-л 

- безстроково - - - - 

49 Запорізька 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 69 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69096, Запорізька 

область, м. 
Запоріжжя, вул. 

Ладозька, буд. 2 

20517366 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.04.2018  

№ 107-л 

- безстроково - - - - 

50 Запорізька гімназія № 73 
Запорізької міської ради  

комунальн
ий заклад 

69065, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. 

Дудикіна, буд. 16 

20517509 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.04.2018  
№ 95-л 

- безстроково зміна 
найменування,

розпорядження 

голови 
Запорізької 

облдержадміні

страції від 
04.01.2021  

№ 43-л 

- - - 

51 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 81 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69089, Запорізька 

область, м. 

Запоріжжя, вул. 
Істоміна, буд. 18 

20517515 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.04.2018  

№ 106-л 

- безстроково - - - - 

52 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 86 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69093, Запорізька 

область, м. 

Запоріжжя, вул. 
Дегтярьова, буд. 5-

Б 

20517432 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.04.2018  

№ 114-л 

- безстроково - - - - 
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рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

53 Запорізька 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 87 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69093, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. 

Хакаська, буд. 3-Б 

20517351 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.04.2018  
№ 103-л 

- безстроково - - - - 

54 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 89 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69065, Запорізька 

область, м. 

Запоріжжя, вул. 
Михайлова, буд. 15 

20517416 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.04.2018  

№ 113-л 

- безстроково - - - - 

55 Запорізька гімназія  

№ 104 Запорізької 
міської ради  

комунальн

ий заклад 

69041, Запорізька 

область, м. 
Запоріжжя, вул. 

Сергія Синенка,  

буд. 65-в 

20512765 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.04.2018  

№ 110-л 

- безстроково зміна 

найменування,
розпорядження 

голови 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

04.01.2021  
№ 43-л 

- - - 

56 Запорізька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 59 

з поглибленим 

вивченням англійської 
мови Запорізької міської 

ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69015, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. 

Сергія Синенка, 
буд. 10 

20517297 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.04.2018  
№ 112-л 

- безстроково - - - - 

57 Запорізька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 

100 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69096, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Ладозька, буд. 2 А 

23284980 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.04.2018  
№ 101-л 

- безстроково - - - - 
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освіта 

58 Запорізька гімназія № 6 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69104, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Олімпійська, буд. 2 

20508309 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 20.04.2018  

№ 164-л 

- безстроково - - - - 

59 Запорізька гімназія № 8 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69104, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Європейська, буд. 
14-А 

13637236 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 20.04.2018  
№ 165-л 

- безстроково - - - - 

60 Запорізька гімназія № 

107 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69118, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, 
просп. 40-річчя 

Перемоги, буд. 59 

20507913 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 20.04.2018  

№ 150-л 

- безстроково - - - - 

61 Запорізька спеціалізована 

школа з поглибленим 

вивченням іноземної 
мови № 7 Запорізької 

міської ради Запорізької 
області 

комунальн

ий заклад 

69059, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Північнокільцева, 

буд. 21 

25480478 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 20.04.2018  

№ 152-л 

- безстроково - - - - 

62 Запорізька гімназія № 14 

Запорізької міської ради  

комунальн

ий заклад 

69040, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Святоволодимирів

ська, буд. 90 

25480099 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 20.04.2018  

№ 163-л 

- безстроково зміна 

найменування,
розпорядження 

голови 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

04.01.2021  
№ 43-л 

- - - 

63 Запорізька гімназія  № 17 
Запорізької міської ради  

комунальн
ий заклад 

69027, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

26291058 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

- безстроково зміна 
найменування,

розпорядження 

- - - 
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Освітянська, буд. 

20 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

від 20.04.2018  

№ 162-л 

голови 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

04.01.2021  
№ 43-л 

64 Запорізький академічний 

ліцей № 23 Запорізької 
міської ради  

комунальн

ий заклад 

69059, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Парамонова, буд. 
6-А 

13635562 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 20.04.2018  
№ 161-л 

- безстроково зміна 

найменування,
розпорядження 

голови 
Запорізької 

облдержадміні

страції від 
04.01.2021  

№ 2-л 

- - - 

65 Запорізька 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 38 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69059, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Парамонова, буд. 
7-А 

69059, 
Запорізька 

область, м. 

Запоріжжя, 
вул. 

Парамонова, 

буд. 7-А; 

- провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 20.04.2018  
№ 160-л 

- безстроково - - - - 

66 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 80 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69059, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Магара, буд. 5-А; 

26292916 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 20.04.2018  

№ 159-л 

- безстроково - - - - 

67 Запорізька гімназія  № 83 

Запорізької міської ради  

комунальн

ий заклад 

69027, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Барикадна, буд. 2 

26292939 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 20.04.2018  

№ 157-л 

- безстроково зміна 

найменування,
розпорядження 

голови 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

04.01.2021  
№ 43-л 

- - - 

67 Запорізька 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 84 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69104, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Північнокільцева, 

буд. 16-А 

26291176 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 20.04.2018  

№ 158-л 

- безстроково - - - - 
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базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

68 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 88 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69083, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Музична, буд. 2 

20522829 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 20.04.2018  

№ 156-л 

- безстроково - - - - 

69 Запорізька 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 97 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69118, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, 

просп. 40-річчя 

Перемоги, буд. 27 

25475460 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 20.04.2018  

№ 154-л 

- безстроково - - - - 

70 Запорізька 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 103 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69118, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Новокузнецька,  
буд. 18-А 

26291182 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 20.04.2018  
№ 153-л 

- безстроково - - - - 

71 Запорізький навчально-
виховний комплекс № 70 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69027, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Снайперська, буд. 

1 

20474125 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 20.04.2018  

№ 151-л 

- безстроково - - - - 

72 Запорізька гімназія  № 90 

Запорізької міської ради  

комунальн

ий заклад 

69104, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Чумаченка, буд. 

13-б 

26292922 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 20.04.2018  

№ 155-л 

- безстроково зміна 

найменування,

розпорядження 
голови 

Запорізької 

облдержадміні
страції від 

04.01.2021  

№ 43-л 

- - - 



15 
освіта 

73 Запорізький навчально-

виховний оздоровчий 
комплекс № 110 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69118, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Стешенка, буд. 19 

20509757 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 20.04.2018  

№ 149-л 

- безстроково - - - - 

74 Запорізький академічний 

ліцей Запорізької міської 
ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69095, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Гоголя, буд. 155 

26251136 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 27.04.2018  

№ 188-л 

- безстроково - - - - 

75 Запорізький ліцей 
«Альтернатива» 

Запорізької міської ради  

комунальн
ий заклад 

69095, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, 

просп. Соборний, 
буд. 154Г 

26251188 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: базова 

середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 27.04.2018  
№ 189-л 

- безстроково зміна 
найменування,

розпорядження 

голови 
Запорізької 

облдержадміні

страції від 
04.01.2021  

№ 43-л 

- - - 

76 Запорізька гімназія № 2 

імені Лесі Українки 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69002, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Шкільна, буд. 36 

26251194 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 27.04.2018  
№ 187-л 

- безстроково - - - - 

77 Запорізька гімназія № 11 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69063, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Поштова, буд. 4 

26250935 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 27.04.2018  
№ 178-л 

- безстроково - - - - 

78 Запорізький колегіум № 

98 Запорізької міської 

комунальн

ий заклад 

69095, Запорізька 

область,  

26250958 - провадження освітньої 

діяльності за 

розпорядження 

голови Запорізької 

- безстроково - - - - 
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ради Запорізької області м. Запоріжжя, вул. 

Запорізька, буд. 1-
А 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

облдержадміністрації 

від 27.04.2018  
№ 186-л 

79 Запорізький ліцей № 105 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69095, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Запорізька, буд. 13-

А 

26251076 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: базова 
середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 27.04.2018  

№ 184-л 

- безстроково - - - - 

80 Запорізька гімназія  № 1 
імені Т.Г. Шевченка 

Запорізької міської ради  

комунальн
ий заклад 

69095, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Шкільна, буд. 11 

26250987 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 27.04.2018  
№ 185-л 

- безстроково зміна 
найменування,

розпорядження 

голови 
Запорізької 

облдержадміні

страції від 
04.01.2021  

№ 43-л 

- - - 

81 Запорізька гімназія  № 3 

Запорізької міської ради  

комунальн

ий заклад 

69002, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Фортечна, буд. 55 

26251202 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 27.04.2018  

№ 183-л 

- безстроково зміна 

найменування,

розпорядження 
голови 

Запорізької 

облдержадміні
страції від 

04.01.2021  

№ 43-л 

- - - 

82 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 5 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69063, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Тургенєва, буд. 33 

26251060 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 27.04.2018  

№ 182-л 

- безстроково - - - - 

83 Запорізька 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 15 

Запорізької міської ради 

комунальн

ий заклад 

69002, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Фортечна, буд. 68 

26251024 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 27.04.2018  

- безстроково - - - - 
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Запорізької області середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

№ 181-л 

84 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 76 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69095, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, 
просп. Соборний, 

буд. 154-Г 

26250906 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 27.04.2018  

№ 180-л 

- безстроково - - - - 

85 Запорізький технічний 

ліцей Запорізької міської 
ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69002, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Залізнична, буд. 11 

25480432 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: базова 

середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 27.04.2018  

№ 179-л 

- безстроково - - - - 

86 

 

Запорізький 

багатопрофільний ліцей 
«Перспектива» 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69068, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Героїв 55-ї 

бригади,  
буд. 3-Б 

20529062 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: базова 

середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.05.2018  

№ 207-л 

- безстроково - - - - 

87 Запорізька гімназія № 93 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69098, Запорізька 

область, 
м. Запоріжжя, вул. 

Полякова, буд. 9 

20507994 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.05.2018  

№ 216-л 

- безстроково - - - - 

88 Запорізький ліцей № 34 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69120, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Богдана Завади, 

буд. 8 

20509740 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.05.2018  

№ 209-л 

- безстроково - - - - 
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89 Запорізький навчально-

виховний комплекс № 19 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69013, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Військбуд, буд. 13 

25493179 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.05.2018  

№ 206-л 

- безстроково - - - - 

90 Запорізький навчально-

виховний комплекс № 42 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69007, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Шевченка, буд. 

277-А 

26316462 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.05.2018  

№ 210-л 

- безстроково - - - - 

91 Запорізький навчально-

виховний комплекс № 60 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69068, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Героїв 55 бригади,  

буд. 27 

26182688 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.05.2018  

№ 203-л 

- безстроково - - - - 

92 Запорізький навчально-

виховний комплекс № 63 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69071, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Пархоменка, буд. 

12-А 

20515999 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.05.2018  

№ 195-л 

- безстроково - - - - 

93 Запорізький навчально-

виховний комплекс № 64 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69060, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Молочна, буд. 36 

26316373 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.05.2018  

№ 213-л 

- безстроково - - - - 
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рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

94 Запорізький навчально-

виховний комплекс № 68 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69014, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Харчова, буд. 35 

26316657 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.05.2018  

№ 194-л 

- безстроково - - - - 

95 Запорізький навчально-

виховний комплекс № 

111 Запорізької міської 
ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69061, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Центральна, буд. 8-

А 

20512201 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.05.2018  

№ 193-л 

- безстроково - - - - 

96 Запорізький академічний 

ліцей  «Вибір» 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69071, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Пархоменка, буд. 
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37167811 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.05.2018  

№ 202-л 

- безстроково зміна 

найменування,

розпорядження 
голови 

Запорізької 

облдержадміні
страції від 

04.01.2021  

№ 3-л 

- - - 

97 Запорізька початкова 

школа «Мрія» 
Запорізької міської ради  

комунальн

ий заклад 

69084, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Миколи 

Корищенка, буд. 
38-А 

20474792 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.05.2018  

№ 200-л 

- безстроково зміна 

найменування,
розпорядження 

голови 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

04.01.2021  
№ 43-л 

- - - 

98 Запорізький навчально-

виховний комплекс 

«Освіта» Запорізької 
міської ради Запорізької 

області 

комунальн

ий заклад 

69071, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Пархоменка, буд. 

19 

25218763 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.05.2018  

№ 196-л 

- безстроково -  припине

ння 

діяльнос
ті, 

розпоряд

- 
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рівнями освіти: базова 

середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

ження 

голови 
Запорізь

кої 

облдерж
адмініст

рації від 

04.01.20
21  

№ 1-л 

99 Запорізька початкова 
школа  «Світанок» 

Запорізької міської ради  

комунальн
ий заклад 

69068, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Фортечна, буд. 92-
А 

33328353 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 

освіти: дошкільна 
освіта, повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
дошкільна освіта, 

початкова освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.05.2018  
№ 205-л 

- безстроково зміна 
найменування,

розпорядження 

голови 
Запорізької 

облдержадміні

страції від 
04.01.2021  

№ 43-л 

- - - 

100 Запорізька спеціалізована 

школа фізичної культури 
І-ІІІ ступенів № 18 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69068, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Вороніхіна, буд. 8-

А 

26292603 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.05.2018  

№ 214-л 

- безстроково - - - - 

101 Запорізька 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 4 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69014, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Волзька, буд. 30 

26316781 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.05.2018  
№ 199-л 

- безстроково - - - - 

102 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 12 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69068, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, 
просп. 

Моторобудівників, 

буд. 60 

20507925 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.05.2018  

№ 208-л 

- безстроково - - - - 

103 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 52 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69007, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Шевченка, буд. 

241-В 

26316723 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.05.2018  

№ 211-л 

- безстроково - - - - 
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рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

104 Запорізька 
загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів № 53 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69039, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Шевченка, буд. 123 

26251165 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.05.2018  
№ 201-л 

- безстроково - - - - 

105 Запорізька 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 55 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69026, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Передатна, буд. 17-

А 

26316479 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.05.2018  

№ 215-л 

- безстроково - - - - 

106 Запорізька 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 65 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69068, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, 

просп. 
Моторобудівників, 

буд. 26 

20490224 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.05.2018  
№ 212-л 

- безстроково - - - - 

107 Запорізька гімназія № 77 
Запорізької міської ради  

комунальн
ий заклад 

69081, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Памірська, буд. 91 

20491141 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.05.2018  

№ 197-л 

- безстроково зміна 
найменування,

розпорядження 
голови 

Запорізької 

облдержадміні
страції від 

04.01.2021  

№ 43-л 

- - - 

108 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 95 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69120, Запорізька 

область, 

м. Запоріжжя, вул. 
Богдана Завади, 

буд. 16 

26291466 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.05.2018  

№ 217-л 

- безстроково - - - - 

109 Запорізька комунальн 69098, Запорізька 20510233 - провадження освітньої розпорядження - безстроково - - - - 
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загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 101 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

ий заклад область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Бочарова, буд. 10-Б 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.05.2018  

№ 198-л 

110 Запорізька 

загальноосвітня школа І 
ступеня «Прогрес» з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69071, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Бочарова, буд. 5-А 

25492004 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнем освіти - 

початкова освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.05.2018  

№ 204-л 

- безстроково - - - - 

111 Запорізький 

багатопрофільний ліцей 
№ 99 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69114, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Героїв 93-ї 

бригади, буд. 13-А 

20524478 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 21.03.2018  

№ 65-л 

- безстроково - - - - 

112 Запорізька гімназія № 45 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69076, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, 

просп. Ювілейний, 
буд. 30-А 

20517478 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 21.03.2018  
№ 67-л 

- безстроково - - - - 

113 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 24 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69097,  Запорізька 

область,   

м. Запоріжжя,  вул. 
Василя Сергієнка, 

буд. 12-А 

20517337 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 21.03.2018  

№ 66-л 

- безстроково - - - - 

114 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 32 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69123, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Чотирнадцятого 

Жовтня, буд. 13 

24518575 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 21.03.2018  

№ 55-л 

- безстроково - - - - 
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профільна середня 

освіта 

115 Запорізька 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 49 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69097, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Світла, буд. 16-А 

20517426 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 21.03.2018  
№ 58-л 

- безстроково - - - - 

116 Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 51 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69114, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Воронезька, буд. 4 

20517449 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 21.03.2018  

№ 57-л 

- безстроково - - - - 

117 Запорізька 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 91 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69076, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Лахтінська, буд. 6-

А 

20517343 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 21.03.2018  

№ 59-л 

- безстроково - - - - 

118 Запорізька 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 92 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69076,  Запорізька 

область,   
м. Запоріжжя,  вул. 

Лахтінська, буд. 9 

20517320 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 27.04.2018  
№ 170-л 

- безстроково - - - - 

119 Запорізький колегіум 
«Мала гуманітарна 

академія» Запорізької 

міської ради Запорізької 
області 

комунальн
ий заклад 

69114, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Героїв 93-ї 
бригади,  

буд. 13 

20522373 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 21.03.2018  
№ 56-л 

- безстроково - - - - 

120 Запорізький 

загальноосвітній 

комунальн

ий заклад 

69124, Запорізька 

область,  

20517254 - провадження освітньої 

діяльності за 

розпорядження 

голови Запорізької 

- безстроково - - - - 
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багатопрофільний 

навчально-виховний 
комплекс № 106 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

м. Запоріжжя, вул. 

Рубана, буд. 9 

складниками системи 

освіти: дошкільна 
освіта, повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
дошкільна освіта, 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

облдержадміністрації 

від 21.03.2018  
№ 60-л 

121 Запорізький 
загальноосвітній 

навчально-виховний 

комплекс № 108 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69124, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Дорошенка, буд. 1 

20517314 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 

освіти: дошкільна 
освіта, повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
дошкільна освіта, 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 21.03.2018  
№ 68-л 

- безстроково - - - - 

122 Запорізька початкова 

школа «Гармонія-плюс» 
Запорізької міської ради  

комунальн

ий заклад 

69076, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя,  

вул. Новгородська, 

буд. 26-А 

22116789 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 21.03.2018  

№ 61-л 

- безстроково зміна 

найменування,
розпорядження 

голови 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

04.01.2021  
№ 43-л 

- - - 

123 Запорізький 

загальноосвітній 
навчально-виховний 

комплекс санаторного 

типу «Злагода»  
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69097, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, 

просп. Інженера 

Преображенського, 
буд. 9-Б 

34155887 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 21.03.2018  

№ 62-л 

- безстроково - - - - 

124 Запорізький 

загальноосвітній 
навчально-виховний 

комплекс «Молодь» 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69123, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Чотирнадцятого 

жовтня, буд. 15 

33610179 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: базова 

середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 21.03.2018  

№ 63-л 

- безстроково - - - - 

125 Запорізька спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 40 

з поглибленим 
вивченням англійської 

мови Запорізької міської 

комунальн

ий заклад 

69114, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Героїв 93-ї 

бригади, буд. 18-А 

20517484 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 21.03.2018  

№ 64-л 

- безстроково - - - - 
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ради Запорізької області рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

126 Запорізька гімназія № 46 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69009, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Павлокічкаська, 
буд. 29 

25678602 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 12.04.2018 
№ 140-л 

- безстроково - - - - 

127 Запорізька гімназія № 47 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69106, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Павлокічкаська, 

буд. 9 

26291851 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 12.04.2018 

№ 141-л 

- безстроково - - - - 

128 Запорізький навчально-

виховний комплекс № 13 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69106, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Селищна, буд. 50 

26316367 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 27.04.2018 

№ 169-л 

- безстроково - - - - 

129 Запорізький навчально-
виховний комплекс № 67 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

69067, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Радіаторна, буд. 26 

20526129 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 12.04.2018 
№ 142-л 

- безстроково - - - - 

130 Запорізький навчально-
виховний комплекс 

«Барвінок» Запорізької 

міської ради Запорізької 
області 

комунальн
ий заклад 

69009, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Історична, буд. 67-
А 

34317159 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 

освіти: дошкільна 
освіта, повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
дошкільна освіта, 

початкова освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 12.04.2018 
№ 134-л 

- безстроково - - - - 
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131 Запорізька гімназія  № 21 

Запорізької міської ради  

комунальн

ий заклад 

69021, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Машинна, буд. 117 

26317028 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 12.04.2018 

№ 143-л 

- безстроково зміна 

найменування,
розпорядження 

голови 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

04.01.2021  
№ 43-л 

- - - 

132 Запорізька гімназія № 33 

Запорізької міської ради  

комунальн

ий заклад 

69067, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Ніжинська, буд. 40 

20526135 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 12.04.2018 

№ 139-л 

- безстроково зміна 

найменування,
розпорядження 

голови 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

04.01.2021  
№ 43-л 

- - - 

133 Запорізька 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 36 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69034, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Билкіна, буд. 12 

26317013 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 12.04.2018 

№ 138-л 

- безстроково - - - - 

134 Запорізька гімназія № 54 
Запорізької міської ради  

комунальн
ий заклад 

69067, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Соснова, буд. 24 

26291489 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 12.04.2018 
№ 137-л 

- безстроково зміна 
найменування,

розпорядження 

голови 
Запорізької 

облдержадміні

страції від 
04.01.2021  

№ 43-л 

- - - 

135 

 

Запорізька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 75 
Запорізької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

69009, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Історична, буд. 92 

26316676 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 12.04.2018 

№ 136-л 

- безстроково - - - - 

136 Запорізька гімназія  № 85 

Запорізької міської ради  

комунальн

ий заклад 

69021, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, 
пров. 

Економічний, буд. 

26316686 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 12.04.2018 

№ 135-л 

- безстроково зміна 

найменування,

розпорядження 
голови 

Запорізької 

- - - 
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5; рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта 

облдержадміні

страції від 
04.01.2021  

№ 43-л 

137 Комунальний заклад 

«Бердянська 
загальноосвітня 

санаторна школа-

інтернат І-ІІІ ступенів» 
Запорізької обласної 

ради 

комунальн

ий заклад 

71114, Запорізька 

область,  
м. Бердянськ, вул. 

Степанянца, буд. 

13 

20510312 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 
дошкільна освіта, 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.04.2018 

№ 115-л 

- безстроково - - - - 

138 Комунальний заклад 

«Василівська спеціальна 
загальноосвітня школа-

інтернат» Запорізької 

обласної ради 

комунальн

ий заклад 

71601, Запорізька 

область, 
Василівський 

район,  

м. Василівка, вул. 
Гагаріна, буд. 16 

20518963 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.04.2018 

№ 94-л 

- безстроково - - - - 

139 Комунальний заклад 

«Вільнянська спеціальна 

загальноосвітня школа-
інтернат» Запорізької 

обласної ради 

комунальн

ий заклад 

70002, Запорізька 

область, 

Вільнянський 
район, м. 

Вільнянськ, пров. 

Шкільний, буд. 5 

20516295 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 12.04.2018 

№ 125-л 

- безстроково - - - - 

140 Комунальний заклад 

«Гуляйпільська 
спеціальна 

загальноосвітня школа-
інтернат» Запорізької 

обласної ради 

комунальн

ий заклад 

70231, Запорізька 

область,  
Гуляйпільський 

район, смт 
Залізничне, вул. 

Школа-інтернат, 

буд. 2 

20515410 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 12.04.2018 
№ 124-л 

- безстроково - - - - 

141 Комунальний заклад 

«Запорізька спеціальна 

загальноосвітня школа-
інтернат «Джерело» 

Запорізької обласної 

ради 

комунальн

ий заклад 

69034, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Червонополянська, 

буд. 2 

20509415 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 27.04.2018 

№ 175-л 

- безстроково - - - - 

142 Комунальний заклад 

«Запорізька 

комунальн

ий заклад 

69065, Запорізька 

область,  

20508841 - провадження освітньої 

діяльності за 

розпорядження 

голови Запорізької 

- безстроково - - - - 
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спеціалізована школа-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
«Козацький ліцей» 

Запорізької обласної 

ради 

м. Запоріжжя, вул. 

Щаслива, буд. 2 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: базова 

середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

облдержадміністрації 

від 04.04.2018 
№ 117-л 

143 Комунальний заклад 

«Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-

інтернат «Оберіг» 
Запорізької обласної 

ради 

комунальн

ий заклад 

69067, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Олександра 
Невського, буд. 87-

А 

20520842 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.04.2018 
№ 116-л 

- безстроково - - - - 

144 Комунальний заклад 

«Запорізька спеціальна 

загальноосвітня школа-
інтернат «Орієнтир» 

Запорізької обласної 

ради 

комунальн

ий заклад 

69001, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Кронштадська, 

буд. 17 

20518733 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 27.04.2018 

№ 173-л 

- безстроково - - - - 

145 Комунальний заклад 

«Запорізька 
спеціалізована 

загальноосвітня школа-

інтернат спортивного 
профілю» Запорізької 

обласної ради 

комунальн

ий заклад 

69001, Запорізька 

область, 
м. Запоріжжя, вул. 

Патріотична, буд. 7 

26530675 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 12.04.2018 

№ 126-л 

- безстроково - - - - 

146 Комунальний заклад 
«Запорізький обласний 

ліцей-інтернат з 

посиленою військово-
фізичною підготовкою 

«Захисник» Запорізької 

обласної ради 

комунальн
ий заклад 

69013, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. 

Військбуд, буд. 
570 

25821241 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 27.04.2018 
№ 172-л 

- безстроково - - - - 

147 Комунальний заклад 

«Запорізька спеціальна 

загальноосвітня школа-
інтернат № 1» 

Запорізької обласної 

ради 

комунальн

ий заклад 

69096, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Котельникова, буд. 

16 

20511659 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 27.04.2018 

№ 177-л 

- безстроково - - - - 

148 Комунальний заклад комунальн 69009, Запорізька 20520836 - провадження освітньої розпорядження - безстроково - - - - 
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«Запорізька спеціальна 

загальноосвітня школа-
інтернат «Світанок» 

Запорізької обласної 

ради 

ий заклад область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Перспективна, буд. 

8 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 12.04.2018 

№ 127-л 

149 Комунальний заклад 

«Кам'янська спеціальна 
загальноосвітня школа-

інтернат» Запорізької 
обласної ради 

комунальн

ий заклад 

71612, Запорізька 

область, 
Василівський 

район, с. 
Кам'янське, вул. 

Семеренка, буд. 1 

20519520 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 27.04.2018 
№ 176-л 

- безстроково - - - - 

150 Комунальний заклад 
«Малобілозерська 

спеціалізована естетична 

школа-інтернат ІІ-ІІІ 
ступенів «Дивосвіт» 

Запорізької обласної 

ради 

комунальн
ий заклад 

71672, Запорізька 
область,  

Василівський 

район, с. Мала 
Білозерка, вул. 

Шахтарська, буд. 

95 

25679381 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: базова 

середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 12.04.2018 
№ 129-л 

- безстроково - - - - 

151 Комунальний заклад 
«Матвіївська 

загальноосвітня 

санаторна школа-
інтернат І-ІІІ ступенів» 

Запорізької обласної 

ради 

комунальн
ий заклад 

70035, Запорізька 
область, 

Вільнянський 

район, с. 
Матвіївка, вул. 

Центральна, буд. 

71-А 

20520196 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 27.04.2018 
№ 171-л 

- безстроково - - - - 

152 Комунальний заклад 

«Молочанська 

спеціальна 
загальноосвітня школа-

інтернат» Запорізької 

обласної ради 

комунальн

ий заклад 

71717, Запорізька 

область, 

Токмацький район, 
м. Молочанськ, 

вул. Осипенка, буд. 

6; 

20511613 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 12.04.2018 

№ 128-л 

- безстроково - - - - 

153 Комунальний заклад 

«Новомиколаївська 

загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІ ступенів» 

Запорізької обласної 

ради 

комунальн

ий заклад 

72353, Запорізька 

область, 

Мелітопольський 
район,  

с. Новомиколаївка, 

вул. Миру, буд. 5 

20518940 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 20.04.2018 

№ 166-л 

- безстроково - - - - 
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154 Комунальний заклад 

«Новомиколаївська 
спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат «Паросток» 
Запорізької обласної 

ради 

комунальн

ий заклад 

70100, Запорізька 

область, 
Новомиколаївськи

й район, смт 

Новомиколаївка, 
вул. Соборності, 

буд. 194 

20510387 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 12.04.2018 

№ 130-л 

- безстроково - - - - 

155 Комунальний заклад 
«Преславська спеціальна 

загальноосвітня школа-
інтернат» Запорізької 

обласної ради 

комунальн
ий заклад 

72145, Запорізька 
область, 

Приморський 
район, с. Преслав, 

вул. Варбанського, 

буд. 81-А 

20510358 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.04.2018 

№ 102-л 

- безстроково - - - - 

156 Комунальний заклад 

«Запорізька 
спеціалізована школа-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Січовий колегіум» 
Запорізької обласної 

ради 

комунальн

ий заклад 

69097, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, 

просп. Ювілейний, 

буд. 19 

20520233 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: базова 

середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 20.04.2018 

№ 147-л 

- безстроково - - - - 

157 Комунальний заклад 

«Терпіннівська 
спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат» Запорізької 
обласної ради 

комунальн

ий заклад 

72333, Запорізька 

область, 
Мелітопольський 

район, с. Терпіння, 

вул. Таврійська, 
буд. 66 

20521043 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 27.04.2018 

№ 174-л 

- безстроково - - - - 

158 Комунальний заклад 
«Токмацька спеціальна 

загальноосвітня школа-
інтернат» Запорізької 

обласної ради 

комунальн
ий заклад 

71702, Запорізька 
область,  

м. Токмак, вул. 
Серьогіна, буд. 4 

20522083 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 12.04.2018 

№ 131-л 

- безстроково - - - - 

159 Загальноосвітня 

санаторна школа-
інтернат І-ІІІ ступенів 

комунального вищого 

навчального закладу 
«Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна 

академія»  Запорізької 
обласної ради 

комунальн

ий заклад 

69017, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Наукове містечко, 

буд. 59 

22133718 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 20.04.2018 

№ 148-л 

- безстроково - - - - 

160 Комунальний заклад 

«Чернігівська 

комунальн

ий заклад 

71202, Запорізька 

область, 

24904155 - провадження освітньої 

діяльності за 

розпорядження 

голови Запорізької 

- безстроково - - - - 
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загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ступенів» 
Запорізької обласної 

ради 

Чернігівський 

район, смт 
Чернігівка,  вул. 

Соборна, буд. 409 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

облдержадміністрації 

від 12.04.2018 
№ 133-л 

161 Комунальний заклад 
«Мелітопольський ліцей-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів» 
Запорізької обласної 

ради 

комунальн
ий заклад 

72301, Запорізька 
область, м. 

Мелітополь, вул. 
Героїв Крут, буд. 

14/1 

20516042 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 12.04.2018 

№ 132-л 

- безстроково звуження 
діяльності, 

розпорядження 
голови 

Запорізької 

облдержадміні
страції від 

25.07.2018 

№ 278-л 

- - - 

162 Енергодарський 

багатопрофільний ліцей 

Енергодарської міської 
ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71502, Запорізька 

область, м. 

Енергодар, вул. 
Лісова, буд. 21 

26316999 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: базова 
середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.05.2018 

№ 229-л 

- безстроково - - - - 

163 Енергодарська 

багатопрофільна гімназія 

«Гармонія» 
Енергодарської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71504, Запорізька 

область,  

м. Енергодар, вул. 
Українська, буд. 

25-а 

26469421 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.05.2018 

№ 230-л 

- безстроково - - - - 

164 Енергодарська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 2 

Енергодарської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71503, Запорізька 

область, м. 
Енергодар,  

просп. 

Енергетиків, буд. 6 

26251449 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.05.2018 

№ 226-л 

- безстроково - - - - 

165 Енергодарська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 4 

Енергодарської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71502, Запорізька 

область, м. 
Енергодар, вул. 

Лісова, буд. 21 

26251426 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.05.2018 

№ 227-л 

- безстроково - - - - 
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базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

166 Енергодарська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 7 
Енергодарської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71504, Запорізька 

область, м. 

Енергодар, б-р 
Каштановий, буд. 1 

25969647 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.05.2018 

№ 245-л 

- безстроково - - - - 

167 Енергодарський 

навчально-виховний 
комплекс № 1 

Енергодарської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71503, Запорізька 

область, м. 
Енергодар,  

просп. 

Енергетиків, буд. 7 

26251432 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.05.2018 

№ 247-л 

- безстроково - - - - 

168 Енергодарський 
навчально-виховний 

комплекс № 5 

Енергодарської міської 
ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71504, Запорізька 
область, м. 

Енергодар, вул. 

Воїнів 
Інтернаціоналістів, 

буд. 32 

25716165 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.05.2018 
№ 228-л 

- безстроково - - - - 

169 Енергодарський 
навчально-виховний 

комплекс 
«Загальноосвітній 

навчальний заклад І 

ступеня-дошкільний 
навчальний заклад» № 6 

Енергодарської міської 

ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71503, Запорізька 
область,  

м. Енергодар, 
просп. 

Будівельників, буд. 

14 

33268792 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.05.2018 

№ 225-л 

- безстроково - - - - 

170 Енергодарський 
навчально-виховний 

комплекс «Дошкільний 

навчальний заклад-
загальноосвітній 

навчальний заклад» № 9 

Енергодарської міської 
ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71503, Запорізька 
область, м. 

Енергодар, вул. 

Лісова,  
буд. 11 

33268813 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 

освіти: дошкільна 
освіта, повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
дошкільна освіта, 

початкова освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.05.2018 
№ 223-л 

- безстроково - - - - 

171 Енергодарський 
навчально-виховний 

комплекс 

комунальн
ий заклад 

71503, Запорізька 
область,  

м. Енергодар, 

20528341 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

- безстроково - - - - 
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«Загальноосвітній 

навчальний заклад ІІ-ІІІ 
ступенів-міжшкільний 

навчально-виробничий 

комбінат» 
Енергодарської міської 

ради Запорізької області 

просп. 

Будівельників, буд. 
8 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: базова 

середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

від 25.05.2018 

№ 246-л 

172 Мелітопольська гімназія 

№ 5 Мелітопольської 
міської ради Запорізької 

області 

комунальн

ий заклад 

72312, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь, вул. 

Бейбулатова, буд. 
12 

25492624 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: базова 

середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 
№ 258-л 

- безстроково - - - - 

173 Мелітопольська гімназія 

№ 9 Мелітопольської 
міської ради Запорізької 

області 

комунальн

ий заклад 

72316, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь, вул. 

Гагаріна, буд. 9А 

26317177 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: базова 

середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 

№ 270-л 

- безстроково - - - - 

174 Мелітопольська гімназія 

№ 10 Мелітопольської 
міської ради Запорізької 

області 

комунальн

ий заклад 

72319, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь, вул. 

Івана Алексєєва, 

буд. 3 

25492613 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: базова 

середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 

№ 259-л 

- безстроково - - - - 

175 Мелітопольська гімназія 

№ 19 Мелітопольської 
міської ради Запорізької 

області 

комунальн

ий заклад 

72313, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь, вул. 

Ломоносова, буд. 

151 

26317237 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 

№ 266-л 

- безстроково - - - - 

176 Мелітопольська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 1 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72319, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь,  

вул. Ярослава 

Мудрого, буд. 13 

26317125 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 

№ 265-л 

- безстроково - - - - 
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177 Мелітопольська 

загальноосвітня школа І 
ступеня  

№ 2 Мелітопольської 

міської ради Запорізької 
області 

комунальн

ий заклад 

72307, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь,  

вул. Гвардійська, 

буд. 5/1 

36787047 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 

№ 271-л 

- безстроково - - - - 

178 Мелітопольська 

загальноосвітня школа І 
ступеня  

№ 3 Мелітопольської 
міської ради Запорізької 

області 

комунальн

ий заклад 

72319, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь, вул. 

Фролова,  
буд. 42 

36787052 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 
№ 261-л 

- безстроково - - - - 

179 Мелітопольська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 4 

Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

72301, Запорізька 
область,  

м. Мелітополь, вул. 

Пушкіна, буд. 77 

26317131 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.07.2018 
№ 262-л 

- безстроково - - - - 

180 Мелітопольська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 6 
Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72319, Запорізька 

область,  

м. Мелітополь,  
вул. Монастирська, 

буд. 185 

26317148 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.07.2018 

№ 263-л 

- безстроково - - - - 

181 Мелітопольська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 7 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72316, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь,  

вул. 

Інтеркультурна, 
буд. 400А 

26317154 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 

№ 264-л 

- безстроково - - - - 

182 Мелітопольська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 8 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72311, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь, вул. 

Михайла 

Оратовського, буд. 
147 

26317160 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 

№ 267-л 

- безстроково - - - - 
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183 Мелітопольська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 11 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72319, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь, вул. 

Петра Дорошенка, 

буд. 38 

26317183 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 

№ 289-л 

- безстроково - - - - 

184 Мелітопольська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 13 

Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

72302, Запорізька 
область,  

м. Мелітополь, вул. 

Вишнева, буд. 84 

26317208 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.07.2018 
№ 288-л 

- безстроково - - - - 

185 Мелітопольська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 14 

Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

72313, Запорізька 
область,  

м. Мелітополь,  

вул. Гризодубової, 
буд. 49 

26317214 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.07.2018 
№ 287-л 

- безстроково - - - - 

186 Мелітопольська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 15 
Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72313, Запорізька 

область,  

м. Мелітополь,  
вул. Гризодубової, 

буд. 54 

26317220 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.07.2018 

№ 269-л 

- безстроково - - - - 

187 Мелітопольська 

загальноосвітня школа І 
ступеня  

№ 17 Мелітопольської 

міської ради Запорізької 
області 

комунальн

ий заклад 

72319, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь, вул. 

Робоча,  

буд. 59 

36787068 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 

№ 268-л 

- безстроково - - - - 

188 Мелітопольська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 20 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72318, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь, вул. 

Сєрова,  

буд. 62А 

26317243 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 

№ 286-л 

- безстроково - - - - 
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базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

190 Мелітопольська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 22 
Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72304, Запорізька 

область,  

м. Мелітополь, 
пров. 2-й 

Лютневий, буд. 32 

26317257 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.07.2018 

№ 285-л 

- безстроково - - - - 

191 Мелітопольська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 24 

Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72309, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь, вул. 

Садова, буд. 47 

26317272 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 

№ 283-л 

- безстроково - - - - 

192 Мелітопольська 
загальноосвітня школа ІІ-

ІІІ ступенів № 28 

Запорізької області 
Міністерства освіти і 

науки України 

державний 
заклад 

72312, Запорізька 
область,  

м. Мелітополь, вул. 

Олександра 
Невського, буд. 81 

26317438 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: базова 

середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.07.2018 
№ 282-л 

- безстроково - - - - 

193 Мелітопольський 

навчально-виховний 
комплекс № 16 

Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72318, Запорізька 

область,  
м. Мелітополь, вул. 

Сопіна,  
буд. 200 

26123606 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 
№ 280-л 

- безстроково - - - - 

194 Мелітопольська 
спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 23 

Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

72304, Запорізька 
область, 

м. Мелітополь, вул. 

Гетьмана 
Сагайдачного, буд. 

262 

26317266 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.07.2018 
№ 284-л 

- безстроково - - - - 

195 Мелітопольська 

спеціалізована школа І-

комунальн

ий заклад 

72312, Запорізька 

область,  

26317289 - провадження освітньої 

діяльності за 

розпорядження 

голови Запорізької 

- безстроково - - - - 
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ІІІ ступенів № 25 

Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 

м. Мелітополь,  

вул. Гетьманська, 
буд. 93 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

облдержадміністрації 

від 25.07.2018 
№ 279-л 

196 Токмацька 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 1 
Токмацької міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71701, Запорізька 
область,  

м. Токмак, вул. 
Перемоги, буд. 1 

26292709 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.07.2018 

№ 281-л 

- безстроково - - - - 

197 Токмацька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 2 імені 
Олексія Миколайовича 

Кота Токмацької міської 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71700, Запорізька 

область,  

м. Токмак, вул. 
Шевченка, буд. 33 

26292610 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.07.2018 

№ 260-л 

- безстроково - - - - 

198 Токмацька 

загальноосвітня школа І-
ІІ ступенів № 4 імені 

Віри Назарівни Нерез 

Токмацької міської ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71700, Запорізька 

область,  
м. Токмак, вул. 

Серьогіна, буд. 2 

26292649 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 25.07.2018 

№ 275-л 

- безстроково - - - - 

199 Токмацька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 5 
Токмацької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71700, Запорізька 

область,  

м. Токмак, вул. 
Шевченка, буд. 52 

26292655 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.07.2018 

№ 276-л 

- безстроково - - - - 

200 Токмацька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 6 
Токмацької міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71701, Запорізька 

область,  

м. Токмак, вул. 
Ковальська, буд. 15 

26292690 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.07.2018 

№ 274-л 

- безстроково - - - - 
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профільна середня 

освіта 

201 Токмацький навчально-
виховний комплекс 

«Дошкільний навчальний 

заклад-загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів № 

11» Токмацької міської 

ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71701, Запорізька 
область,  

м. Токмак, вул. 

Василя 
Вишиваного, буд. 

690 

26292684 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 

освіти: дошкільна 
освіта, повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 25.07.2018 
№ 273-л 

- безстроково - - - - 

202 Токмацький навчально-

виховний комплекс 

«Дошкільний навчальний 
заклад-загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 

12» Токмацької міської 
ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71700, Запорізька 

область,  

м. Токмак, вул. 
Привокзальна, буд. 

31 

26292678 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 25.07.2018 

№ 272-л 

- безстроково - - - - 

203 Комунальний заклад 

«Банівська 
загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів» Приморської 

районної ради 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72103, Запорізька 

область, 
Приморський 

район, с. Банівка, 

вул. Маяковського, 
буд. 43-Б 

26291408 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 23.10.2018 

№ 314-л 

- безстроково - - - - 

204 Комунальний заклад 
«Борисівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів» 
Приморської районної 

ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

72151, Запорізька 
область, 

Приморський 

район, с. 
Борисівка, вул. 

Центральна, буд. 
71 

26291265 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 23.10.2018 
№ 328-л 

- безстроково - - - - 

205 Комунальний заклад 

«Вячеславська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» 

Приморської районної 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72132, Запорізька 

область, 

Приморський 
район, с. 

Вячеславка, вул. 

Миру, буд. 62 

26291354 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 23.10.2018 

№ 322-л 

- безстроково - - - - 

206 Комунальний заклад 

«Навчально-виховний 
комплекс 

«Єлизаветівська 

комунальн

ий заклад 

72314, Запорізька 

область, 
Приморський 

район, с. 

26291294 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 23.10.2018 

- безстроково - - - - 



39 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

Приморської районної 

ради Запорізької області 

Єлизаветівка, вул. 

Шкільна, буд. 27 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

№ 323-л 

207 Комунальний заклад 
«Навчально-виховний 

комплекс «Єлисеївська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 
Приморської районної 

ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71112, Запорізька 
область, 

Приморський 
район,  

с. Єлисеївка, вул. 

Мічуріна, буд. 79 

26291213 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 23.10.2018 

№ 321-л 

- безстроково - - - - 

208 Комунальний заклад 
«Зеленівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів природничо-
математичного напряму» 

Приморської районної 

ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

72113, Запорізька 
область, 

Приморський 

район, с. Зеленівка, 
вул. Ковачових, 

буд. 1-А 

26291383 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 23.10.2018 
№ 324-л 

- безстроково - - - - 

209 Комунальний заклад 

«Інзівська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» 

Приморської районної 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72142, Запорізька 

область, 

Приморський 
район,  

с. Інзівка, вул. 

Першотравнева, 
буд. 54 

26291288 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 23.10.2018 

№ 326-л 

- безстроково - - - - 

210 Комунальний заклад 

«Навчально-виховний 
комплекс «Коларівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

Приморської районної 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72131, Запорізька 

область, 
Приморський 

район,  

с. Болгарка, вул. 
Центральна, буд. 

32 

26291360 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 23.10.2018 

№ 327-л 

- безстроково - - - - 

211 Комунальний заклад 

«Маринівська 

комунальн

ий заклад 

72133, Запорізька 

область, 

26291319 - провадження освітньої 

діяльності за 

розпорядження 

голови Запорізької 

- безстроково - - - - 



40 
багатопрофільна 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» 

Приморської районної 

ради Запорізької області 

Приморський 

район,  
с. Маринівка, вул. 

Центральна, буд. 

36 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

облдержадміністрації 

від 23.10.2018 
№ 320-л 

212 Комунальний заклад 
«Нельгівська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» 

Приморської районної 

ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

72114, Запорізька 
область, 

Приморський 
район, с. 

Нельгівка, вул. 

Центральна, буд. 
25 

26291223 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 23.10.2018 

№ 319-л 

- безстроково - - - - 

213 Комунальний заклад 

«Орлівська 

загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів» 

Приморської районної 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72143, Запорізька 

область, 

Приморський 
район, с. Орлівка, 

вул. Шкільна, буд. 

53 

26291242 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 23.10.2018 

№ 318-л 

- безстроково - - - - 

214 Комунальний заклад 

«Партизанська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів» 

Приморської районної 
ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

72150, Запорізька 

область, 
Приморський 

район, с. 

Новопавлівка, вул. 
Перемоги, буд. 5 

26291302 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 23.10.2018 

№ 317-л 

- безстроково - - - - 

215 Комунальний заклад 
«Радолівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів» 
Приморської районної 

ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

72155, Запорізька 
область, 

Приморський 

район, с. 
Радолівка, вул. 

Центральна, буд. 

18 

26291414 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 23.10.2018 
№ 315-л 

- безстроково - - - - 

216 Комунальний заклад 
«Юр'ївська 

багатопрофільна 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» 

Приморської районної 

комунальн
ий заклад 

72120, Запорізька 
область, 

Приморський 

район, с. Юр'ївка, 
вул. Молодіжна, 

буд. 13 

26291271 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 23.10.2018 
№ 316-л 

- безстроково - - - - 
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ради Запорізької області початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

217 Комунальний заклад 

дошкільної освіти 
«Орлятко» Орлянської 

сільської ради 

Василівського району 
Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71660, Запорізька 

область, 
Василівський 

район, с. 

Орлянське, вул. 
Шкільна, буд. 3 

42303575 - провадження освітньої 

діяльності за рівнем 
дошкільної освіти 

 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 23.10.2018 

№ 325-л 

- безстроково - - - - 

218 Приватний комплекс 

безперервної освіти 
«Школа «ЕйдоС» 

приватний 

заклад 

69069, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Нижньодніпровськ

а, буд. 4-А 

26074504 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

наказ управління 

освіти і науки 
Запорізької 

облдержадміністрації 

від 12.02.2008 № 97 

- безстроково розширення 

провадження, 
розпорядження 

голови 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

25.07.2018 
№ 277-л 

- - - 

219 Приватна спеціалізована 
загальноосвітня школа 

«Хабад Любавич» з 

поглибленим вивченням 
івриту та англійської 

мови 

приватний 
заклад 

69096, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Бородінська, 9-а  

25969908 - провадження освітньої 
діяльності з надання 

загальної середньої 

освіти на рівні І-ІІ 
ступенів 

наказ управління 
освіти і науки 

Запорізької 

облдержадміністрації 
від 18.05.2001 № 178 

серія 
АА № 

004327 

19.05.2001-
19.05.2004 

наказ 
управління 

освіти і науки 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

30.03.2004 № 
130, серія АА 

№ 320113, до 

30.03.2009; 
наказ 

управління 

освіти і науки 
від 31.08.2009 

№ 359, серія 

АВ № 419851, 
до 31.08.2015   

- - - 

220 ДП «Загальноосвітня 

школа-інтернат з 
дошкільним відділенням 

«Надія» ТОВ «Еммаус» 

дочірнє 

підприємст
во 

72400, Запорізька 

область, 
Приазовський 

район, смт 

Приазовське, вул. 
Петровського, 30 

31433300 - провадження освітньої 

діяльності з надання 
загальної середньої 

освіти на рівні І 

ступеня та дошкільної 
освіти 

наказ управління 

освіти і науки 
Запорізької 

облдержадміністрації 

від 28.03.2002 № 130 

серія 

АА № 
004333 

28.03.2002-

28.03.2006 

наказ 

управління 
освіти і науки 

Запорізької 

облдержадміні
страції від 

15.05.2006 № 

241, серія АА 
№320121, до 

15.05.2010; 

наказ 
управління 

освіти і науки 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

31.08.2010 № 

- - - 
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473, серія АВ 

№ 419857, 
серія АВ № 

419855,  до 

31.08.2020 

221 Приватний комплекс 
безперервної освіти 

«Школа «ЕйдоС» 

приватний 
заклад 

69069, Запорізька 
область,  

м. Запоріжжя, вул. 

Нижньодніпровськ
а, буд. 4-А 

26074504 - здійснення дошкільної, 
початкової загальної 

середньої та 

позашкільної освіти 

наказ управління 
освіти і науки 

Запорізької 

облдержадміністрації 
від 11.01.2002 № 26 

серія 
АА № 

004331 

11.01.2002-
11.01.2005 

наказ 
управління 

освіти і науки 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 
17.05.2004 № 

187, серія АА 

№ 320115, до 
17.05.2009; 

наказ 

управління 
освіти і науки 

Запорізької 

облдержадміні
страції від 

12.02.2008 № 

97, серія АА № 
320126, до 

12.02.2020 

- - - 

222 Закрите акціонерне 

товариство «Запорізький 
інститут економіки та 

інформаційних 

технологій» 

закрите 

акціонерне 
товариство 

69041, Запорізька 

область, 
м. Запоріжжя, вул. 

Кияшка, 16-б 

 22115979 

 

- провадження освітньої 

діяльності з надання 
загальної середньої 

освіти на рівні ІІІ 

ступеня 

наказ управління 

освіти і науки 
Запорізької 

облдержадміністрації 

від 10.07.2002 № 210 

серія 

АА № 
004336 

10.07.2002-

10.07.2005 

наказ 

управління 
освіти і науки 

Запорізької 

облдержадміні
страції від 

03.02.2004 № 

54, серія АА 
320028; 

наказ 

управління 
освіти і науки 

Запорізької 

облдержадміні

страції від 

18.06.2007 № 
337, серія АА 

320124; 

наказ 
Департаменту 

освіти і науки 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

17.04.2014 № 

0301, серія АВ 

419872, 

до 17.04.2021 

- - - 

223 ТОВ «Ліцей економіки та товариство 69041, Запорізька 30256412 - провадження освітньої наказ управління серія 17.03.2003- наказ - - - 
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інформаційних 

технологій»  

з 

обмежено
ю 

відповідал

ьністю 

область, 

м. Запоріжжя, вул. 
Кияшка, 16-б 

діяльності з надання 

загальної середньої 
освіти на рівні ІІ-ІІІ 

ступенів 

освіти і науки 

Запорізької 
облдержадміністрації 

від 17.03.2003 № 97 

АА № 

004343 

17.03.2006 управління 

освіти і науки 
Запорізької 

облдержадміні

страції від 
15.05.2006 № 

214, серія АА 

№ 320120, до 
15.05.2012; 

наказ 

управління 
освіти і науки 

Запорізької 

облдержадміні
страції від 

30.08.2012 № 

543, серія АВ 
№ 419870, до 

30.08.2022 

224 Запорізька приватна 
класична гімназія 

«Інтелект» 

приватний 
заклад 

69000, Запорізька 
область, 

м.Запоріжжя, бул. 

Центральний, 15А 

25970461 - провадження освітньої 
діяльності з надання 

дошкільної, 

позашкільної, загальної 
середньої освіти на 

рівні І-ІІІ ступенів 

наказ управління 
освіти і науки 

Запорізької 

облдержадміністрації 
від 15.05.2006 № 214 

серія 
АА № 

320118 

15.05.2006-
15.05.2016 

- - - - 

225 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Яслі-
сад  «ЕйдоС» 

товариство 

з 
обмежено

ю 

відповідал
ьністю 

69069, Запорізька 

область,  
м. Запоріжжя, вул. 

Нижньодніпровськ

а, буд. 4-А 

35536291 - здійснення дошкільної 

освіти 

наказ управління 

освіти і науки 
Запорізької 

облдержадміністрації 

від 12.02.2008 № 97 

серія 

АА № 
320127 

12.02.2008-

12.02.2018 

- - - - 

226 Приватний дошкільний 

навчальний заклад ясла-
садок загального 

розвитку «Капітошка» 

приватний 

заклад 

71100, Запорізька 

область,  
м. Бердянськ, вул. 

Піонерська, буд. 

164 

35319314 - здійснення дошкільної 

освіти 

наказ управління 

освіти і науки 
Запорізької 

облдержадміністрації 

від 14.10.2008 № 484 

серія 

АА № 
320128 

14.10.2008-

14.10.2018 

- - - - 

227 Приватний єврейський 

дошкільний навчальний 

заклад «Бейт Хана» 

приватний 

заклад 

69002, Запорізька 

область,  

м. Запоріжжя, вул. 
Гоголя, буд. 157 

35064775 - здійснення дошкільної 

освіти 

наказ управління 

освіти і науки 

Запорізької 
облдержадміністрації 

від 14.10.2008 № 484 

серія 

АА № 

320129 

14.10.2008-

14.10.2011 

наказ 

управління 

освіти і науки 
Запорізької 

облдержадміні

страції від 
16.11.2011 № 

802, серія АВ 

№ 419864, до 
16.11.2016 

- - - 

228 Класичний приватний 

університет 

приватна 

організація 

(заклад) 

69002, Запорізька 

область, м. 

Запоріжжя, вул. 
Жуковського, 70Б 

19278502 - провадження освітньої 

діяльності з надання 

загальної середньої 
освіти на рівні ІІІ 

ступеня 

наказ управління 

освіти і науки 

Запорізької 
облдержадміністрації 

від 31.08.2009 № 359 

серія АВ 

№ 

419853 

31.08.2009-

31.08.2014 

наказ 

управління 

освіти і науки 
Запорізької 

облдержадміні

страції від 
14.02.2011 № 

138, серія АВ 

- - - 
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№ 419856; 

наказ 
управління 

освіти і науки 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

30.08.2013 № 
740, серія АВ 

№ 419871; 

наказ 
Департаменту 

освіти і науки 

Запорізької 
облдержадміні

страції від 

04.02.2015 № 
0067, серія АВ 

№ 419877, до 

04.02.2022 

229 Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу 

товариство 

з 

обмежено
ю 

відповідал

ьністю 

71118, Запорізька 

область,  

м. Бердянськ, вул. 
Свободи, 117-а 

22142717 - провадження освітньої 

діяльності з надання 

загальної середньої 
освіти на рівні ІІІ 

ступеня 

наказ управління 

освіти і науки 

Запорізької 
облдержадміністрації 

від 31.08.2009 № 359 

серія АВ 

№ 

419852 

31.08.2009-

31.08.2014 

наказ 

Департаменту 

освіти і науки 
Запорізької 

облдержадміні

страції від 

29.08.2014 № 

0555, серія АВ 

№ 419874, до 
29.08.2021 

- - - 

230 Бердянська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 
Бердянської міської ради 

Запорізької області   

комунальн

ий заклад 

71100, Запорізька 

область,  

м. Бердянськ, 
просп. Азовський, 

буд. 45/2 

20516243 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.01.2021 № 23-л 

- безстроково - - - - 

231 Бердянська гімназія № 3 

«Сузір'я» Бердянської 

міської ради Запорізької 

області 

комунальн

ий заклад 

71100, Запорізька 

область, м. 
Бердянськ, вул. 

Потійська, буд. 13 

26338759 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 № 24-л 

- безстроково - - - - 

232 Бердянський 
муніципальний ліцей 

Бердянської міської ради 

Запорізької області   

комунальн
ий заклад 

71100, Запорізька 
область, м. 

Бердянськ, вул. 

Чехова, буд. 65 

36096897 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 № 27-л 

- безстроково - - - - 
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середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

233 Бердянська 

багатопрофільна гімназія  

№ 2 Бердянської міської 
ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71100, Запорізька 

область, м. 

Бердянськ, вул. 
Волонтерів, буд. 61 

26338736 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.01.2021 № 22-л 

- безстроково - - - - 

234 Бердянська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 3 

Бердянської міської ради 

Запорізької області   

комунальн

ий заклад 

71100, Запорізька 

область,  
м. Бердянськ, вул. 

Волонтерів, буд. 

162 

26338854 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 № 25-л 

- безстроково - - - - 

235 Бердянський навчально-
виховний комплекс 

«загальноосвітній 

навчальний заклад-
дошкільний навчальний 

заклад» № 1 «Мрія» 

Бердянської міської ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71128, Запорізька 
область,  

м. Бердянськ, с. 

Нововасилівка, 
вул. Центральна, 

буд. 5 

26338765 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 

освіти: дошкільна 
освіта, повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
дошкільна освіта, 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 № 28-л 

- безстроково - - - - 

236 Бердянська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 1 

Бердянської міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71100, Запорізька 
область,  

м. Бердянськ, вул. 

Італійська, буд. 83 

26338831 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 № 29-л 

- безстроково - - - - 

237 Бердянська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 9 

Бердянської міської ради 
Запорізької області   

комунальн
ий заклад 

71100, Запорізька 
область,  

м. Бердянськ, 

просп. Західний, 
буд. 4 

26338860 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №30-л 

- безстроково - - - - 
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238 Бердянська 

загальноосвітня школа 
 І-ІІІ ступенів № 7 

Бердянської міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71100, Запорізька 

область,  
м. Бердянськ, вул. 

Херсонська, буд. 

1/90 

26338802 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №31-л 

- безстроково - - - - 

239 Бердянська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 6 

Бердянської міської ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

71100, Запорізька 
область,  

м. Бердянськ, вул. 

Запорізьких 
козаків, буд. 9/97 

26338819 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №32-л 

- безстроково - - - - 

240 Бердянська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 5 

Бердянської міської ради 
Запорізької області   

комунальн
ий заклад 

71100, Запорізька 
область,  

м. Бердянськ, вул. 

Руденка, буд. 15 

26338794 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №33-л 

- безстроково - - - - 

241 Бердянська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 4 
Бердянської міської ради 

Запорізької області   

комунальн

ий заклад 

71100, Запорізька 

область,  

м. Бердянськ, вул. 
Петровський шлях, 

буд. 62 

26338890 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.01.2021 №34-л 

- безстроково - - - - 

242 Бердянська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 20 

Бердянської міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71111, Запорізька 

область,  
м. Бердянськ, вул. 

Франка, буд. 103 

26338877 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №35-л 

- безстроково - - - - 

243 Бердянська 

спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 16 з 

поглибленим вивченням 

комунальн

ий заклад 

71100, Запорізька 

область, м. 
Бердянськ, вул. 

Лієпайська, буд. 45 

26338788 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №36-л 

- безстроково - - - - 
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іноземних мов 

Бердянської міської ради 
Запорізької області 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

244 Бердянська 

загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів № 13 
Бердянської міської ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

71107, Запорізька 

область,  

м. Бердянськ, вул. 
Фестивальна, буд. 

58/38 

26338825 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.01.2021 №37-л 

- безстроково - - - - 

245 Бердянська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 11 

Бердянської міської ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

1100, Запорізька 
область,  

м. Бердянськ, 

бульв. Шевченка, 
буд. 9 

26338742 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №38-л 

- безстроково - - - - 

246 Бердянська гімназія № 1 

«Надія» Бердянської 

міської ради Запорізької 
області 

комунальн

ий заклад 

71100, Запорізька 

область, м. 

Бердянськ, вул. 
Шмідта, буд. 12 

22138348 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.01.2021 №21-л 

- безстроково - - - - 

247 Привільненський 

навчально-виховний 
комплекс Вільнянської 

районної ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

70022, Запорізька 

область, 
Вільнянський 

район, с. 

Привільне, вул. 
Шкільна, буд. 22 

26337783 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №15-л 

- безстроково - - - - 

248 Опорний заклад 

Михайлівський 

навчально-виховний 
комплекс ім. О.Т. 

Слободчикова 

Михайлівської сільської 
ради Вільнянського 

району Запорізької 

комунальн

ий заклад 

70030, Запорізька 

область, 

Вільнянський 
район,  

с. Михайлівка, вул. 

Слободчикова, буд. 
40 

20521190 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.01.2021 №19-л 

- безстроково - - - - 
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області початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

249 Вільнянська 

загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 3 

Вільнянської районної 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

70002, Запорізька 

область, 
Вільнянський 

район, м. 

Вільнянськ, вул. 
Бочарова, буд. 11 

26337872 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №39-л 

- безстроково - - - - 

250 Вільнянська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 2 

Вільнянської районної 
ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

70050, Запорізька 
область, 

Вільнянський 

район, м. 
Вільнянськ, пров. 

Новий, буд. 7 

25741068 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №40-л 

- безстроково - - - - 

251 Дружелюбівський 

навчально-виховний 

комплекс Вільнянської 
районної ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

70053, Запорізька 

область, 

Вільнянський 
район, с. 

Дружелюбівка, 

вул. Олімпійська, 
буд. 6 

26337725 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.01.2021 №26-л 

- безстроково - - - - 

252 Матвіївський 

загальноосвітній 

навчально-виховний 
комплекс «Всесвіт» 

Вільнянської районної 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

70035, Запорізька 

область, 

Вільнянський 
район, с. 

Матвіївка, вул. 

Центральна, буд. 
73А 

24910178 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.01.2021 №20-л 

- безстроково - - - - 

253 Михайло-Лукашівська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Вільнянської 

районної ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

70042, Запорізька 
область, 

Вільнянський 

район, с. Михайло-
Лукашеве, вул. 

Комічна, буд. 55 

25742323 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №18-л 

- безстроково - - - - 
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початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

254 Московський навчально-

виховний комплекс 

Вільнянської районної 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

70044, Запорізька 

область, 
Вільнянський 

район, с. 

Московка, вул. 
Миру, буд. 22 

26337671 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 
дошкільна освіта, 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №17-л 

- безстроково - - - - 

255 Новогупалівський 

навчально-виховний 
комплекс Вільнянської 

районної ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

70020, Запорізька 

область, 
Вільнянський 

район, с. 

Новогупалівка, 
вул. Шкільна, буд. 

25 

26337754 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №16-л 

- безстроково - - - - 

256 Любимівський 

навчально-виховний 
комплекс (дошкільний 

навчальний заклад – 

загальноосвітній 
навчальний заклад) 

Вільнянської районної 

ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

70033, Запорізька 

область, 
Вільнянський 

район,  

с. Любимівка, вул. 
Центральна, буд. 

95А 

26337694 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 
початкова освіта, 

базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №12-л 

- безстроково - - - - 

257 Гнаровська 

загальноосвітня школа І 
ступеня Вільнянської 

районної ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

70017, Запорізька 

область, 
Вільнянський 

район,  

с. Гнаровське, вул. 
Центральна, буд. 5 

26337777 - провадження освітньої 

діяльності за 
складником системи 

освіти - повна загальна 

середня освіта; за 
рівнем освіти: 

початкова освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №9-л 

- безстроково - - - - 

258 Максимівський 

навчально-виховний 

комплекс Вільнянської 

районної ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

70024, Запорізька 

область, 
Вільнянський 

район, с. 

Максимівка, вул. 
Шкільна, буд. 5 

26337837 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №10-л 

- безстроково - - - - 
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дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

259 Солоненський 
навчально-виховний 

комплекс Вільнянської 

районної ради 
Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

70021, Запорізька 
область, 

Вільнянський 

район, с. Солоне, 
вул. Лесі Українки, 

буд. 1В 

26337851 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 

освіти: дошкільна 
освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №13-л 

- безстроково - - - - 

260 Вільнянська 
загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 1 

Вільнянської районної 
ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

70002, Запорізька 
область, 

Вільнянський 

район, м. 
Вільнянськ, вул. 

Космодем'янської, 

буд. 3-А 

26337866 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №42-л 

- безстроково - - - - 

261 Тернівський навчально-

виховний комплекс 

Вільнянської районної 
ради Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

70010, Запорізька 

область, 

Вільнянський 
район, с. Тернівка, 

вул. Зачиняєва, 

буд. 1А 

26337688 - провадження освітньої 

діяльності за 

складниками системи 
освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 
освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.01.2021 №41-л 

- безстроково - - - - 

262 Кам'янська 

загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів Вільнянської 
районної ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

70050, Запорізька 

область, 

Вільнянський 
район,  

смт Кам'яне, вул. 

Центральна, буд. 

7А 

26337843 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.01.2021 №8-л 

- безстроково - - - - 

263 Купріянівський 

навчально-виховний 
комплекс Вільнянської 

районної ради 

Запорізької області 

комунальн

ий заклад 

70054, Запорізька 

область, 
Вільнянський 

район, с. 

Купріянівка, вул. 
Шкільна, буд. 40 

26337797 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №7-л 

- безстроково - - - - 
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дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

264 Антонівський навчально-
виховний комплекс 

Вільнянської районної 

ради Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

70040, 

Запорізька 

область, 

Вільнянський 

район, с. 

Антонівка, вул. 

Центральна, буд. 

27 

26337748 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 

освіти: дошкільна 
освіта, повна загальна 

середня освіта; за 
рівнями освіти: 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 №4-л 

- безстроково - - - - 

265 Вільнянська гімназія 
«Світоч» Вільняської 

районної ради 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

70002, Запорізька 
область, 

Вільнянський 

район,  
м. Вільнянськ, вул. 

Бочарова, буд. 14 

33364009 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти - повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 № 6-л 

- безстроково - - - - 

266 Вільноандріївська 

загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів 
Михайлівської сільської 

ради Вільнянського 

району Запорізької 
області 

комунальн

ий заклад 

70032, Запорізька 

область, 

Вільнянський 
район, с. 

Вільноандріївка, 

вул. Дніпровська, 
буд. 84-Б 

26337903 - провадження освітньої 

діяльності за 

складником системи 
освіти - повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
початкова освіта, 

базова середня освіта 

розпорядження 

голови Запорізької 

облдержадміністрації 
від 04.01.2021 № 5-л 

- безстроково - - - - 

267 Люцернянський 
навчально-виховний 

комплекс Михайлівської 

сільської ради 
Вільнянського району 

Запорізької області 

комунальн
ий заклад 

70037, Запорізька 
область, 

Вільнянський 

район, с. Люцерна, 
вул. Шкільна, буд. 

1-Е 

26337808 - провадження освітньої 
діяльності за 

складниками системи 

освіти: дошкільна 
освіта, повна загальна 

середня освіта; за 

рівнями освіти: 
дошкільна освіта, 

початкова освіта, 

базова середня освіта, 
профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 04.01.2021 № 11-л 

- безстроково - - - - 

268 Соколівський навчально-

виховний комплекс 
(дошкільний навчальний 

заклад-заклад загальної 

середньої освіти) 
Михайлівської сільської 

ради Вільнянського 

комунальн

ий заклад 

0031, Запорізька 

область, 
Вільнянський 

район, с. 

Соколівка,  вул. 
Першотравнева, 

буд. 49 

26337820 - провадження освітньої 

діяльності за 
складниками системи 

освіти: дошкільна 

освіта, повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: 

розпорядження 

голови Запорізької 
облдержадміністрації 

від 04.01.2021 № 14-л 

- безстроково - - - - 
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району Запорізької 

області 

дошкільна освіта, 

початкова освіта, 
базова середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

269 Приватний заклад 
загальної середньої 

освіти «ІТ СТЕП СКУЛ 

ЗАПОРІЖЖЯ» 

приватний 
заклад 

69037, Запорізька 
область, м. 

Запоріжжя, вул. 

Рекордна, 20 

43411128 - провадження освітньої 
діяльності за 

складником системи 

освіти: повна загальна 
середня освіта; за 

рівнями освіти: базова 
середня освіта, 

профільна середня 

освіта 

розпорядження 
голови Запорізької 

облдержадміністрації 

від 27.08.2020 № 15-л 

- безстроково - - - - 

 

 

 
 
 
 
 
 


