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   Наказ облуправління від 16.10.1944 № 328 

створено школу ФЗО № 21 на базі заводу 

ім..Ворошилова Міністерства машинобудування 
СРСР 
   Наказ Міністерства трудових резервів СРСР від 

27.08.1948 № 180, наказ облуправління від 
04.08.1948 № 455 -  школу ФЗО № 21  

реорганізовано в Ремісниче училище № 17 
   Наказ головного управління ПТО УРСР від 

10.08.1960 № 93, наказ облуправління від 23.08.1960 
№ 423 та від 09.08.1961 № 339 – РУ № 17 

перейменовано в міське ПТУ № 11  (ГПТУ № 11 ) 
   Наказ Державного комітету УРСР по ПТО від 
22.03.1974 № 27, наказ облуправління від 30.04.1974 

№ 163 -  перетворено в училище з підготовки 

спеціалістів із середньою освітою  
   Наказом Державного комітету УРСР по ПТО від 

13.07.1984 № 156/3 та наказом облуправління від 

27.08.1984 № 557 ГПТУ № 11 реорганізовано в 

СПТУ № 11 
   Наказ управління народної освіти від 27.07.1992  

№ 69 – встановити єдину назву уч.закладів 

профтехосвіти – професійно-технічне училище – 
ПТУ № 11 
   Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.05.1997 № 526 «Про вдосконалення мережі 

вищих та професійно-технічних навчальних 
закладів», наказ Міністерства освіти від 04.06.1997 

№ 178, облуправління від 09.06.1997 № 313 

створено ПТУ № 11 шляхом ліквідації ПТУ № 11, 
ПТУ № 67 
   Наказ Міністерства освіти і науки України від 

03.03.2003 №178, облуправління від 29.03.2007       
№ 263 з 01.07.2007 ПТУ № 11 перейменовано у 

Дніпропетровський навчально-виробничий центр з 

підготовки та перепідготовки робітників 

машинобудівної галузі та зв’язку  
  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 27.02.2013 № 215 змінено тип 

навчального закладу ДНВЦППРМГЗ на ДПТНЗ 
«Дніпропетровський центр професійно-технічної 

освіти» 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 

02.02.2017 №153 змінено назву навчального закладу 
на ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-

технічної освіти 
 
   Наказ головного управління трудових резервів 

СРСР від 10.03.1944 № 475, наказ облуправління від 

19.04.1944 № 79 - створено ремісниче училище   № 6 
на базі з-ду ім..  Леніна 
   Наказ Міністерства трудових резервів СРСР від 

26.08.1949 № 304, наказ облуправління від 
05.09.1949 № 721 - реорганізовано ремісниче 

училище № 6 в спец. Ремісниче училище № 6 
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   Наказ головного управління трудових резервів 

СРСР від 17.08.1955  № 258, наказ облуправління від 
29.08.1955 № 520 – ліквідовано спец. ремісниче 

училище № 6 об’єднав його з ремісничим училищем 

№ 17 
 

   Наказ головного управління трудових резервів 

СРСР від 10.03.1944 № 475, наказ облуправління від 

19.04.1944 № 79 - створена Школа ФЗО № 13  на 
базі  коксохімічного з-ду  
   Наказ Міністерства трудових резервів СРСР від 

03.02.1949 № 20, наказ облуправління від 17.02.1949 
№ 82 ліквідовано Школу ФЗО № 13 (будівлі 

передано РУ № 6) 
 
   Наказ Міністерства трудових резервів СРСР від 

04.02.1947 № 60, наказ облуправління від 10.03.1947 

№ 87 створено школу ФЗО № 22 на базі управління 
Трансводбуд ст. Синельникове Міністерство шляхів 

сполучення СРСР 
   Наказ Міністерства трудових резервів СРСР від 
03.02.1949 № 20, наказ облуправління від 17.02.1949 

№ 82 ліквідовано школу ФЗО № 22 
 
   Постанова Ради Міністрів СРСР від 04.08.1948 №   

, наказ облуправління від 20.09.1948 № 663 створено 

школу ФЗО № 86 на базі будівельного тресту 
Дніпровськпромбуд м.Дніпропетровськ 

Міністерства будівництва підприємств важкої 

індустрії СРСР 
   Постанова Ради Міністрів СРСР від 07.05.1949 № 
6560, наказ Міністерства трудових резервів СРСР 

від 17.05.1949 № 121, наказ облуправління від 

25.05.1949 № 404 школу ФЗО № 86 ліквідовано 
 
 Постанова Ради Міністрів СРСР від 04.08.1948 №   , 

наказ облуправління від 20.09.1948 № 663 створено 
школу ФЗО № 88 на базі будівельного тресту 

Дніпровськпромбуд м.Дніпропетровськ Міністерства 

будівництва підприємств важкої індустрії СРСР 
   Постанова Ради Міністрів СРСР від 07.05.1949 № 

6560, наказ Міністерства трудових резервів СРСР 

від 17.05.1949 № 121, наказ облуправління від 

25.05.1949 № 404 школу ФЗО № 88 ліквідовано 
 
   Постанова Кабінету Міністрів України від 
29.05.1997 № 526 «Про вдосконалення мережі 

вищих та професійно-технічних навчальних 

закладів», наказ Міністерства освіти від 04.06.1997 

№ 178, облуправління від 09.06.1997 № 313 
створено ПТУ № 11 шляхом ліквідації ПТУ № 11, 

ПТУ № 67 
 
   Наказ головного управління трудових резервів 

СРСР від 06.08.1954  № 171, наказ облуправління від 

23.08.1954 № 535 - створено ТУ № 2 на базі 
облуправління зв’язку Міністерства зв’язку СРСР 
   Наказ головного управління ПТО УРСР від 
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10.08.1960 № 93, наказ облуправління від 23.08.1960 

№ 423 та від 16.05.1963 № 226 – ТУ № 2 
перейменовано в міське ПТУ № 16  (ГПТУ № 16 ) 
   Наказом ДК УРСР  по ПТО від 31.07.1972 № 97  

ГПТУ № 16 перетворено в ТУ № 6  
   Наказ ДК  УРСР по ПТО від 24.04.1981 № 115, 
наказ облуправління від 25.05.1981 № 249 – філію 

ГПТУ 5 на базі облуправління кінофікації передати 

ТУ № 6  
   Наказом ДК УРСР від 13.07.1984 № 156/3 та 

наказом облуправління від 27.08.1984 № 557 ТУ № 6 

реорганізовано в СПТУ № 52 
   Наказ управління народної освіти від 27.07.1992 № 
69 – встановити єдину назву уч.закладів 

профтехосвіти – професійно-технічне училище – 

ПТУ № 52 
Наказ Міністерства освіти України від 18.05.1995 № 

141, облуправління від 29.05.1995 № 393 ПТУ № 52 

ліквідовано – правонаступник ПТУ № 67. Будівлі, 
споруди та інше майно ПТУ № 52 передано на 

баланс ПТУ № 63 
 

 
   Наказ Державного комітету УРСР по ПТО та 

Міністерства внутрішніх справ УРСР від 18.05.1982 
та 30.06.1982  № 161/331, наказ облуправління від 

23.08.1982 № 462 відкрито  при лікувально-

трудовому профілакторії ЯЄ – 308/ІІ-32 у ІІІ кв. 
1982р 
   Наказ Міністерства освіти та Міністерства 

внутрішніх справ України від 15.10.1992 № 156/600, 
наказ облуправління від 02.12.1992 № 377  ПТУ № 1  

при ЛТП ліквідовано 
 

 

 

 

  
  Наказ головного управління трудових резервів 

СРСР від 06.08.1954        № 171, наказ облуправління 

від 23.08.1954 № 535 - створено ТУ № 4 на базі 
тресту Дніпропромбуд 
   Наказ головного управління ПТО УРСР від 

10.08.1960 № 93, наказ облуправління від 23.08.1960 

№ 423 та від 16.05.1963 № 226 – ТУ № 4 
перейменовано в міське ПТУ № 18  (ГПТУ № 18 ) 
   Наказ Державного комітету УРСР по ПТО від 

31.03.1978 № 163 – р, від 14.04.1978 № 84, , наказ 
облуправління від 18.05.1978 № 248 -  перетворено в 

училище з підготовки спеціалістів із середньою 

освітою  
   Наказом Державного комітету УРСР по ПТО від 
13.07.1984 № 156/3 та наказом облуправління від 

27.08.1984 № 557 ГПТУ № 18 реорганізовано в 

СПТУ № 18 
   Наказ управління народної освіти від 27.07.1992 № 

69 – встановити єдину назву уч.закладів 
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профтехосвіти – професійно-технічне училище – 

ПТУ № 18 
   Наказ Міністерства освіти України  від 30.08.2002 

№ 489 та 01.10.2002  № 534, облуправління від 

17.10.2002 № 736 – з 01 листопада 2002р     ПТУ     

№ 18 реорганізовано у Дніпропетровській 
професійний будівельний ліцей  
     Наказ Міністерства освіти і науки України від 

15.04.2013 № 440, департаменту освіти і науки від 
07.05.2013 № 370/0/212-13 припинено діяльність 

ДПБЛ шляхом реорганізації (приєднання) до 

Дніпропетровського центру професійно-технічної 

освіти  
 

 
Постанова Ради народних комісарів СРСР від 

27.08.1945 № 2151, наказ облуправління від 

05.10.1945 № 506 – створено школу ФЗО № 15 на 
базі заводу стальконструкцій Міністерства 

будівництва СРСР 
   Наказ головного управління трудових резервів 
СРСР від 17.09.1955 № 303, наказ облуправління від 

30.09.1955 № 619 - перетворено школу ФЗО № 15 в 

будівельну школу № 5 
   Наказ головного управління трудових резервів 
СРСР від 18.01.1958 № 22, наказ облуправління від 

26.03.1958 № 144 - перетворено будівельну школу  

№ 5 в будівельне училище №  5 
   Наказ головного управління ПТО УРСР від 

10.08.1960 № 93, наказ облуправління від 23.08.1960 

№ 423 та від 16.05.1963 № 226 - будівельне училище 
№ 5 перейменовано в міське ПТУ № 21   (ГПТУ     

№ 21 ) 
   Наказ Державного комітету УРСР по ПТО від 

05.05.1981 № 431, наказ облуправління від 
03.07.1981 № 362 перетворено в училище з 

підготовки спеціалістів із середньою освітою  
   Наказом Державного комітету УРСР по ПТО від 
13.07.1984 № 156/3 та наказом облуправління від 

27.08.1984 № 557 ГПТУ № 21 реорганізовано в 

середнє ПТУ № 21 
    Наказ управління народної освіти від 27.07.1992 
№ 69 – встановити єдину назву уч.закладів 

профтехосвіти – професійно-технічне училище – 

ПТУ № 21 
   Наказ МОН від 14.06.1999 № 181, облуправління 

від 16.06.1999 № 512 ПТУ № 21 ліквідовано – 

правонаступник ПТУ № 18 
 

   Постанова Ради Міністрів СРСР від 01.06.1947    

№ 2281, наказ облуправління від 16.07.1947 № 277 – 
створено Ремісниче училище № 13 на базі з-ду ім.. 

Молотова Міністерства будівництва СРСР 
   Наказ Міністерства трудових резервів СРСР від 
30.09.1950 № 365, наказ облуправління від 

02.08.1950 № 551 – ліквідовано Ремісниче училище 

№ 13. 
 



 

 

 
Школа ФЗО 

№ 40 
 

 
   Постанова Ради Міністрів СРСР від 17.06.1947    
№ 2057, наказ облуправління від 30.09.1947 № 431 – 

створено школу ФЗО № 40 на базі Паровозо-

ремонтного з-ду Міністерства чорної металургії 
СРСР 
   Наказ Міністерства трудових резервів СРСР від 

30.09.1949 № 365, наказ облуправління від 

11.10.1949 № 808 – ліквідовано школу ФЗО № 40  
 

 

 


