
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

_________________                                Сєвєродонецьк                                         №__________

Про переоформлення ліцензії на право
провадження освітньої діяльності

К еруючис ь   статте ю  6   Закон у   Україн и   « Пр о   місцев і   державн і  
 адміністраці ї »,   відповідн о   д о   статт і  43   Закон у   Україн и  « П р о   освіт у » ,  частин и  
шосто ї   статт і  45  Закон у   Україн и   « Пр о   повн у   загальн у   середн ю   освіт у »,   пункт у  1  
частин и   друго ї   статт і  6,  абзац у   третьог о   частин и   першо ї   статт і  14  Закон у   Україн и  
« Пр о   ліцензуванн я   виді в   господарсько ї   діяльност і »,   пункт у  5 1   Перелік у   органі в  
ліцензуванн я ,   затвердженог о   постаново ю   Кабінет у   Міністрі в   Україн и   ві д  
05.08.2015   №  609,   Ліцензійни х   умо в   провадженн я   освітньо ї   діяльност і ,  
затверджени х   постан ово ю   Кабінет у   Міністрі в   Україн и   ві д  30.12.2015   №  1187  ( в  
редакці ї   ві д  10.05.2018   №   347) ,   враховуюч и   розпорядженн я   г олов и   обласно ї  
державно ї   адміністраці ї   –   керівник а   обласно ї   військов о - цивільно ї   адміністраці ї  
від   23.04.2021   №  271   « Пр о   змін у   тип у   т а   перейменуванн я   юридично ї   особ и   –  
Обласног о   комунальног о   заклад у   « Сєвєродонецьки й   колед ж   культур и   і  
 мистецт в   імен і   Сергі я   Прокоф’єв а »,  заяв у   Сєвєродонецьког о   фаховог о   коледж у  
культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва від 09.06.2021,
зобов’язую:

1.   Переоформит и   Сєвєродонецьком у   фаховом у   коледж у   культур и   і  
 мистецт в   імен і   Сергі я   Прокоф’єва   ( ідент ифікаційни й   код   02214461 ,  
місцезнаходженн я   т а   місце   провадженн я   освітньо ї   діяльност і :   Україн а , 93408,  
Луганськ а   об л .,   міст о   Сєвєродонець к ,   проспек т   Х імікі в ,   будино к  10 )   ліцензі ю   н а  
прав о   провадженн я   освітньо ї   діяльност і   у   сфер і   повно ї   загально ї   середньо ї  
освіти   з а   рівн ем   освіти   –   профільн а   середн я   освіта ,  видан у   розпорядження м  
 г олов и   обласно ї   державно ї   адміністраці ї   –   керівник а   обласно ї  
військово-цивільної адміністрації від 08.05.2019 № 373. 

2 .   Керівник у   апарат у   облдержадміністраці ї   Калініні й   І рині   наступног о  
робочог о   дн я   післ я   виданн я   цьог о   розпорядженн я   забезпечит и   йог о  
оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації.
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3 .   Контрол ь   з а   виконання м   цьог о   розпорядженн я   покласт и   н а   заступник а  
голови облдержадміністрації Безгинську Катерину.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації     Сергій ГАЙДАЙ



№ з/п Повне найменування, ідентифікаційний код

юридичної особи в Єдиному державному

реєстрі підприємств і організацій України

місцезнаходження, номер телефону,

електронна адреса;

Вид господарської 

діяльності або частину 

виду господарської 

діяльності, що підлягає 

ліцензуванню і який має 

право провадити ліцензіат 

на підставі ліцензії

Підстава прийняття, дата

прийняття і номер

рішення про видачу

ліцензії (із зазначенням

найменування, 

місцезнаходження, 

ідентифікаційного коду

органу ліцензування, який

видав ліцензію)

Строк                          

дії ліцензії

Місце провадження 

ліцензіатом виду 

господарської діяльності, 

що підлягає ліцензуванню 

(зокрема дата внесення 

відомостей про місце 

провадження виду 

господарської діяльності)

Матеріально-технічна 

база, що 

використовується 

ліцензіатом для 

провадження виду 

господарської 

діяльності, що 

підлягає 

ліцензуванню

Підстава прийняття, дата 

прийняття і номер рішення 

органу ліцензування про 

переоформлення ліцензії

Підстава прийняття, дата 

прийняття і номер рішення 

органу ліцензування про 

зупинення дії ліцензії 

повністю або частково (із 

зазначенням назви частини 

виду господарської 

діяльності, яка зупиняється), 

дату набрання ним чинності; 

місце провадження 

діяльності, в якому 

зупиняється провадження 

виду господарської 

діяльності, що підлягає 

ліцензуванню

Підстава прийняття, дату 

прийняття і номер рішення 

органу ліцензування про 

зупинення дії ліцензії 

повністю або частково (із 

зазначенням назви частини 

виду господарської 

діяльності, яка зупиняється), 

дату набрання ним чинності; 

місце провадження 

діяльності, в якому 

зупиняється провадження 

виду господарської 

діяльності, що підлягає 

ліцензуванню

Підстава прийняття, дату 

прийняття і номер рішення 

органу ліцензування про 

відновлення дії ліцензії 

повністю або частково (із 

зазначенням назви частини 

виду господарської 

діяльності, яка 

відновлюється); місце 

провадження діяльності, в 

якому відновлюється 

провадження виду 

господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню

Підстава прийняття, дату

прийняття і номер рішення

органу ліцензування про

анулювання ліцензії

повністю або частково (із

зазначенням назви частини

виду господарської

діяльності, на провадження

якого анулюється ліцензія),

дату набрання ним чинності;

місце провадження

діяльності, в якому

припиняється провадження

виду господарської

діяльності, що підлягає

ліцензуванню, у разі

анулювання ліцензії

частково;

Підстава прийняття, дата 

прийняття і номер рішення органу 

ліцензування щодо розширення 

або звуження провадження виду 

господарської діяльності 

ліцензіатом із зазначенням 

частини виду господарської 

діяльності, яку він розширив або 

звузив; місце провадження 

діяльності, в якому 

провадитиметься діяльність у разі 

розширення виду господарської 

діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, або місце 

провадження діяльності, в якому 

припиняється діяльність, у разі 

звуження виду господарської 

діяльності ліцензіатом

Оскарження 

ліцензіатом 

рішення органу 

ліцензування до 

суду

Рішення суду із 

зазначенням 

результату 

розгляду 

оскаржуваного 

рішення органу 

ліцензування

Визнання 

ліцензії 

недійсною у разі 

скасування 

ліцензування 

виду 

господарської 

діяльності

Рішення суду про 

визнання ліцензії 

недійсною (за 

наявності) із 

зазначенням дати і 

номера

Дата і номер 

повідомлення 

спеціально 

уповноваженого 

органу з питань 

ліцензування про 

прийняття скарги 

ліцензіатів на дії 

(бездіяльність) органу 

ліцензування щодо 

порушення 

законодавства у сфері 

ліцензування до 

розгляду із 

зазначенням 

інформації про 

зупинення рішення 

органу ліцензування, 

що оскаржується

Дата прийняття і 

номер рішення органу 

ліцензування про 

скасування прийнятого 

ним рішення на 

підставі 

розпорядження 

спеціально 

уповноваженого 

органу з питань 

ліцензування про 

розгляд скарги, суду

Прізвище, ім’я, по 

батькові посадової 

особи, що внесла 

запис до ліцензійного 

реєстру

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) загального розвитку 

№ 45 «Джерельце» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 40866941; 

93493, Луганська обл., місто 

Сєвєродонецьк, селище 

міського типу Борівське, 

вулиця Колгоспна, будинок 

30)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93493, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

селище міського 

типу Борівське, 

вулиця 

Колгоспна, 

будинок 30; 

11.12.2020

2 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

10 Сєвєродонецької міської 

ради(ідент. код 21756239; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Новікова, будинок 13-Б) 

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця Новікова, 

будинок 13-Б; 

11.12.2020 

Перелік закладів освіти, які отрмали ліцензії на право провадження освітньої діяльності за відповідними рівнями освіти 



3 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

11 «Світлячок» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 36803990; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Енергетиків, будинок 28-А) 

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця 

Енергетиків, 

будинок 28-А; 

11.12.2020 

4 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

12 «Малюк» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 21756245; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Курчатова, будинок 27-Г)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця 

Курчатова, 

будинок 27-Г; 

11.12.2020

5 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

14 «Білочка» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 21756251; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Автомобільна, будинок 7-А)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця 

Автомобільна, 

будинок 7-А; 

11.12.2020



6 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

19 «Ластівка» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 33792096; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, 

проспект Гвардійський, 

будинок 14-Б)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Гвардійський, 

будинок 14-Б; 

11.12.2020

7 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

22 «Лелека» Сєвєродонецької 

міської ради (ідент. код 

36221720; 93400, Луганська 

обл., 

місто Сєвєродонецьк, 

проспект Космонавтів, 

будинок 6-А)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Космонавтів, 

будинок 6-А; 

11.12.2020

8 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

24 «Сніжинка» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 33792159; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Енергетиків, будинок 15)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця 

Енергетиків, 

будинок 15;  

11.12.2020



9 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

25 «Журавлик» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 21756268; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, 

проспект Гвардійський, 

будинок 63-В)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Гвардійський, 

будинок 63-В;  

11.12.2020

10 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

26 «Світанок» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 33792117; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Сметаніна, будинок 16)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця 

Сметаніна, 

будинок 16; 

11.12.2020

11 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

30 «Ладусі» Сєвєродонецької 

міської ради (ідент. код 

33792138; 93400, Луганська 

обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Вілєсова, будинок 9)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця Вілєсова, 

будинок 9; 

11.12.2020



12 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

37 «Струмочок» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 20187868; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Гагаріна, будинок 101-В)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця Гагаріна, 

будинок 101-В; 

11.12.2020

13 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

38 «Росиночка» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 24857834; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Науки, будинок 10)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця Науки, 

будинок 10;   

11.12.2020

14 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

41 «Червоні вітрила» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 33792143; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Курчатова, будинок 3-А)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця 

Курчатова, 

будинок 3-А; 

11.12.2020



15 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

42 «Червона квіточка» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 21756274; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Курчатова, будинок 17-А)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця 

Курчатова, 

будинок 17-А; 

11.12.2020

16 Комунальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 

43 «Веселка» 

Сєвєродонецької міської 

ради (ідент. код 39629667; 

93400, Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Гагаріна, будинок 113-А)

Дошкільна освіта Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

10.12.2020 № 

867, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця Гагаріна, 

будинок 113-А; 

11.12.2020

17 Гімназія «Гармонія» міста 

Сєвєродонецька Луганської 

області 

(ідент. код 21755990; 93400, 

Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вулиця 

Юності, будинок 1

повна загальна 

середня освіта/ 

початкова освіта, 

базова середня 

освіта;  дошкільна 

освіта

Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

21.12.2020 № 

907, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вулиця Юності, 

будинок 1;           

22.12.2020



18 Гімназія № 7 м. 

Сєвєродонецька Луганської 

області (ідент. код 21756044; 

93490, Луганська обл., місто 

Сєвєродонецьк, селище 

міського типу Сиротине, вул. 

Шкільна, будинок 32)

повна загальна 

середня освіта/ 

початкова освіта, 

базова середня 

освіта

Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

21.12.2020 № 

907, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93490, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

селище міського 

типу Сиротине, 

вул. Шкільна, 

будинок 32; 

22.12.2020

19 Ліцей № 1 м. Сєвєродонецька 

Луганської області 

(ідент. код 25373080; 93406, 

Луганська обл., 

місто Сєвєродонецьк, вул. 

Науки, будинок 5а)

повна загальна 

середня освіта/ 

початкова освіта, 

базова середня 

освіта, профільна 

середня освіта

Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

21.12.2020 № 

907, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково 93406, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вул. Науки, 

будинок 5а; 

22.12.2020

20 Приватний заклад загальної 

середньої освіти 

"Сєвєродонецька початкова 

школа  "Нью Джен" 

Луганської області" (ідент. 

код 43978469; Україна, 

93400, Луганська обл., місто 

Сєвєродонецьк, вул. 

Федоренко, буд. 29)

Повна загальна 

середня 

освіта/початкова 

освіта

Розпорядження 

Луганської 

обласної 

державної 

адміністрації від 

16.02.2021 № 69;  

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код 

00022450

Безстроково Україна, 93400, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

вул. Федоренко, 

буд. 29; 

16.02.2021



21 Східноукраїнський 

національний університет 

імені Володимира Даля 

(ідентифікаційний код 

02070714, Україна, 93400, 

Луганська обл., місто 

Сєвєродонецьк, проспект 

Центральний,      будинок 59-

А) для Відокремленого 

структурного підрозділу 

«Сєвєродонецький 

політехнічний фаховий 

коледж Східноукраїнського 

національного університету 

імені Володимира Даля» (код 

ЄДРПОУ 00208736, Україна, 

93400, Луганська обл.,               

місто Сєвєродонецьк, 

проспект Центральний, 

будинок 72)

Повна загальна 

середня 

освіта/профільна 

освіта

Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

25.05.2021 № 

367, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково Україна, 93400, 

Луганська обл.,               

місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 

будинок 72,               

26.05.2021

Сєвєродонецький фаховий 

коледж культури і мистецтв 

імені Сергія Прокоф’єва 

(ідентифікаційний код 

02214461, Україна, 93408, 

Луганська обл., місто 

Сєвєродонецьк, проспект 

Хіміків, будинок 10) 

Повна загальна 

середня 

освіта/профільна 

освіта

Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

08.05.2019 № 

373, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково Україна, 93408, 

Луганська обл., 

місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Хіміків, будинок 

10                        

Розпорядження 

голови 

облдержадміністрац

ії -керівника 

обласної військово-

цивільної 

адміністрації від 

23.04.2021№ 271, 

Розпорядження 

голови 

облдержадміністрац

ії -керівника 

обласної військово-

цивільної 

адміністрації від 

16.06.2021 № 412



Комунальному закладу 

«Рубіжанська обласна 

спеціальна школа 

«Кришталик» 

(ідентифікаційний код 

20152663, Україна, 93000, 

Луганська обл., місто 

Рубіжне, вулиця 

Будівельників, будинок 27)

Повна загальна 

середня 

освіта/початкова 

освіта, базова 

середня освіта, 

профільна 

середня освіта

Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації -керівника 

обласної 

військово-

цивільної 

адміністрації від 

22.03.2019 № 

2393, Луганська 

обласна 

державна 

адміністрація, 

93400, Луганська 

область, місто 

Сєвєродонецьк, 

проспект 

Центральний, 59, 

ідент код  

00022450

Безстроково Україна, 93000, 

Луганська обл., 

місто Рубіжне, 

вулиця 

Будівельників, 

будинок 27      

Розпорядження 

голови 

облдержадміністра

ції -керівника 

обласної військово-

цивільної 

адміністрації від 

04.12.2019 № 974, 

Розпорядження 

голови 

облдержадміністра

ції -керівника 

обласної військово-

цивільної 

адміністрації від 

16.06.2021 № 411


