
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
       ___________________                    Львів                           № ________________

Про видачу ліцензії
на освітню діяльність
ФОП Маринчак Д.Я.

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про освіту", 
"Про дошкільну освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 05.08.2015  
№ 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" та                     
від 30.12.2015 № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти", розпорядження голови 
облдержадміністрації від 14.08.2017 № 737/0/5-17 "Про затвердження порядку 
ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Львівської області", листа 
Державної регуляторної служби України від 17.02.2017 № 1006/0/20-17, 
розглянувши подання департаменту освіти і науки облдержадміністрації                    
від 04.06.2019 № 21-531/0/19:

1. Видати ліцензію на освітню діяльність у сфері дошкільної освіти 
(вивчення англійської мови) фізичній особі-підприємцю Маринчак Діані 
Ярославівні (ідентифікаційний код 3381610921, місцезнаходження: Львівська 
область, Дрогобицький район, м. Стебник, вул. Кравченко, 58, місця 
провадження діяльності: 
м. Львів, вул. Володимира Великого, 13а (ЗДО №33);
м. Львів, вул. Кондукторська, 18 (ЗДО №128);
м. Львів, вул. Брюховицька, 99 (НВК школа-садок №94);
м. Львів, вул. Щурата, 2 (ЗДО №14);
м. Львів, вул. Донецька, 22 (ЗДО №55);
м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 93 (ЗДО №144);
м. Львів, вул. Патона, 24 (ЗДО "Казка");
м. Львів, вул. О. Степанівни, 48а (ЗДО №1);
м. Львів, вул. Левандівська, 30 (ЗДО №6);
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м. Львів, вул. Гушалевича, 5 (ЗДО №26);
м. Львів, вул. Виговського, 43а (ЗДО №51);
м. Львів, вул. Виговського, 75 (ЗДО №75);
м. Львів, вул. Садова, 20 (ЗДО №86);
м. Львів, вул. Кульчицької, 10а (ЗДО №166);
м. Львів, вул. Кульпарківська, 182 (ЗДО №168);
смт Львів-Рудно, вул. Грушевського, 56 (ЗДО №180);
Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Шеченка, 19,                      
(ЗДО №1),
ліцензованим обсягом у кожному закладі дошкільної освіти 15 осіб.

2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації забезпечити 
оприлюднення цього розпорядження на офіційному вебсайті Львівської 
обласної державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Т.в.о. голови                                                                                 Р.Т. Замлинський
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