
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації 
 
 
від 

 
15.03. 

 
20 

 
23 

 
р. 

        
  м. Запоріжжя                                 

 
№ 

 
5-л 

 
 
Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Запорізькому приватному навчально-виховному комплексу І-ІІІ 
ступенів «РЕАЛ» Запорізької області 
 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», законами України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» (далі – Закон), «Про освіту», «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 
постановами Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про 
затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 
26.08.2020 № 755 «Про затвердження Порядку формування і ведення 
ліцензійного реєстру», розпорядженням голови Запорізької 
облдержадміністрації від 21.12.2016 № 732 «Про організацію ліцензування 
освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти», на 
підставі заяви Запорізького приватного навчально-виховного комплексу І-ІІІ 
ступенів «РЕАЛ» Запорізької області від 07.03.2023 № 34 
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 
 

1.  Переоформити за заявою ліцензіата - Запорізького приватного 
навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів «РЕАЛ» Запорізької області 
(місцезнаходження юридичної особи: 69095, Запорізька область,  
м. Запоріжжя, вул. Гоголя, буд. 155; ідентифікаційний код юридичної особи: 
26405318), ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти (за рівнями освіти – початкова освіта, базова 
середня освіта, профільна середня освіта), з ліцензійним обсягом 165 осіб, на 
безстрокову. 

 
2.  Ліцензію серії АВ № 419859, видану Управлінням освіти і науки 

Запорізької обласної державної адміністрації 20.05.2011 Запорізькому 
приватному навчально-виховному комплексу І-ІІІ ступенів «РЕАЛ» 
Запорізької області на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти, вважати недійсною. 
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3.  Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації 
здійснити подальше переоформлення ліцензії відповідно до вимог чинного 
законодавства України. 

 
4.  Керівника апарату облдержадміністрації забезпечити надання 

заархівованої електронної версії цього розпорядження до Департаменту 
культури та інформаційної політики облдержадміністрації у день його 
видання. 

 
5.  Департамент культури та інформаційної політики 

облдержадміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на 
офіційному вебсайті облдержадміністрації на наступний робочий день після 
його видання. 

 
6.  Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти на 

заступника голови облдержадміністрації відповідно до функціонального 
розподілу обов’язків.  

  
  
 
Голова обласної державної  
адміністрації, начальник  
обласної військової адміністрації     Юрій МАЛАШКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


