
Ліцензування 2016 рік 

1 Про видачу 

ліцензій на 

освітню 

діяльність 

закладів 

освіти  

31.03.2016  98 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Спеціалізовани

й 

загальноосвітній 

навчальний 

заклад 

„Британіка скул”  

загальної 

середньої 

освіти 

(здобуття 

початкової 

загальної 

освіти, 

здобуття 

базової 

загальної 

середньої 

освіти) 

39641328 08170, Київська 

обл., Києво-

Святошинський 

район, село Віта-

Поштова, вулиця 

Садова, будинок 

2-А 

150 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-licenziy-na-

osvitnyu-diyaln/ 

2  31.03.2016  98 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Навчально-

реабілітаційний 

центр „Мозаїка”  

загальної 

середньої 

освіти 

(здобуття 

початкової 

загальної 

освіти) 

39873112 07400, Київська 

обл., м. Бровари, 

вулиця Леніна, 

будинок 80 

64 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-licenziy-na-

osvitnyu-diyaln/ 

3 Про видачу 

ліцензії на 

освітню  

діяльність 

закладу 

освіти 

 

09.06.2016  240 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Навчально-

виховний 

комплекс 

„Золоче”  

 

дошкільної 

та загальної 

середньої 

освіти 
(здобуття 

початкової 

загальної 

освіти, 

здобуття 

базової 

загальної 

середньої 

освіти) 

37689436 місцезнаходженн

я: 02068,   м. Київ, 

вулиця 

Драгоманова, 

будинок 1М; 

місце 

провадження 

освітньої 

діяльності: 08341, 

Київська область, 

Бориспільський 

район, село 

Вишеньки, 

ДНЗ 

–100, 

ЗНЗ 

- 120 

http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-licenzii-na-

osvitnyu-diyaln/ 



вулиця 

Набережна, 28А 

4 Про видачу 

та 

переоформ

лення 

ліцензій  

на освітню 

діяльність 

закладам 

освіти 

 

 

10.06.2016  246 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Дошкільний 

навчальний 

заклад „Ясла-

садок  

„Левенятко”  

дошкільної 

освіти 

40193380 08131, Київська 

область, Києво-

Святошинський 

район, 

с.Софіївська 

Борщагівка,  

вул. Райдужна, б. 

143 

125 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-ta-

pereoformlennya-licenzi-3/ 

5  10.06.2016  246 Приватний 

навчально-

виховний 

комплекс 

„Загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів – 

дошкільний 

навчальний 

заклад 

„Академія 

мудрості”  

загальної 

середньої 

освіти 

(здобуття 

початкової 

загальної 

освіти) 

39970265 08292, Київська 

область, м.Буча, 

вул. Інститутська, 

б. 14 

72 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-ta-

pereoformlennya-licenzi-3/ 

6  10.06.2016  246 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Навчально-

виховний 

комплекс 

„Загальноосвітні

й навчальний 

заклад  

дошкільної 
та загальної 

середньої 

освіти 
(здобуття 

початкової 

загальної 

освіти та 

базової 

40362419 Київська область, 

Києво-

Святошинський 

район, с. 

Софіївська 

Борщагівка, вул. 

Академіка 

Шалімова,     б. 

69-А 

ДНЗ 

– 

100, 

ЗНЗ- 

145 

http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-ta-

pereoformlennya-licenzi-3/ 



І-ІІІ ступенів 

„Новософіївська 

школа” – 

дитячий садок 

„Мозайка”  

загальної 

середньої 

освіти) 

7  10.06.2016  246 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Дошкільний 

навчальний 

заклад 

„Олександра”  

Переоформи

ти  ліцензію, 

що мала 

обмежений 

термін дії, на 

безстрокову- 

дошкільної 

освіти 

31785878 07400, Київська 

область, м. 

Бровари, бул. 

Незалежності, б. 

8-А 

 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-ta-

pereoformlennya-licenzi-3/ 

8  10.06.2016  246 Дитячий садок 

№ 22 „Трембіта”  
Переоформи

ти ліцензію, 

що мала 

обмежений 

термін дії, на 

безстрокову  - 

дошкільної 

освіти  

25800629 07400,  Київська 

область, м. 

Бровари, бул. 

Незалежності, б. 

8-А 

 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-ta-

pereoformlennya-licenzi-3/ 

9 Про видачу 

ліцензій на 

освітню  

діяльність 

закладів 

освіти 

 

 

17.06.2016 257 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“Центри 

раннього 

розвитку”  

дошкільної 

освіти 

31035960 04213, м. Київ, 

проспект Героїв 

Сталінграду, б. 

49-А, місце 

провадження 

освітньої 

діяльності: 08711, 

Київська область, 

Обухівський 

район, смт Козин, 

вул. Кожедуба, 

буд. 3-А 

40 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-licenziy-na-

osvitnyu-diyaln-4/ 



1

0 

 17.06.2016 257 Приватний 

заклад 

“Загальноосвітні

й навчальний 

заклад – школа І 

ступеня “Школа 

Конча-Заспа”  

загальної 

середньої 

освіти 

(здобуття 

початкової 

загальної 

освіти) 

37361567 08711, Київська 

область, 

Обухівський 

район, смт Козин,  

вул. Юності, б. 1 

40 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-licenziy-na-

osvitnyu-diyaln-4/ 

1

1 

Про видачу 

та 

переоформ

лення 

ліцензій  

на освітню 

діяльність 

закладам 

освіти 

 

30.08.2016  366 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Приватний 

загальноосвітній 

навчальний 

заклад ІІІ 

ступеня „Ліцей 

„Міжнародний 

вимір”  

загальної 

середньої 

освіти 

(здобуття 

повної 

загальної 

середньої 

освіти) 

40417022 08150, Київська 

область, Києво-

Святошинський 

район, м. Боярка, 

вул. Молодіжна, 

б. 84 

50 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-ta-

pereoformlennya-licenzi-4/ 

1

2 

   Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Навчально-

виховний 

комплекс 

„Дошкільний 

навчальний 

заклад – 

спеціалізована 

загальноосвітня 

школа І ступеня 

– гімназія 

„Софія”  

дошкільної 
та загальної 

середньої 

освіти 
(здобуття 

початкової 

загальної 

освіти, 

базової та 

повної 

загальної 

середньої 

освіти) 

40415910 08131, Київська 

область, Києво-

Святошинський 

район, с. 

Софіївська 

Борщагівка, вул. 

Сонячна, б. 10 

ДНЗ 

– 

150, 

ЗНЗ 

- 660 

http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-ta-

pereoformlennya-licenzi-4/ 



1

3 

 30.08.2016 

 

  

366 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Спеціалізовани

й навчально-

виховний 

комплекс „Нова 

освіта”  

дошкільної 
та загальної 

середньої 

освіти 
(здобуття 

початкової 

загальної 

освіти) 

40603191 08200, Київська 

область, м. Ірпінь, 

вул. Пушкінська, 

б. 62-Г 

ДНЗ 

– 30, 

ЗНЗ 

70 

http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-ta-

pereoformlennya-licenzi-4/ 

1

4 

 30.08.2016 

 

  

366 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Дошкільний 

навчальний 

заклад „Ясла-

садок „Світлиця” 

дошкільної 

освіти 

40729709 08173, Київська 

область, Києво-

Святошинський 

район, с. 

Ходосівка,                    

вул. Обухівське 

шосе - 2, б. 2 

45 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-ta-

pereoformlennya-licenzi-4/ 

1

5 

 30.08.2016 

 

  

366 Товариству з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Центр розвитку 

дитини „Казка”  

Переоформи

ти ліцензію, 
що мала 

обмежений 

термін дії, на 

безстрокову 

37757170 08151, Київська 

область, Києво-

Святошинський 

район, м. Боярка, 

вул. Молодіжна, 

б.84 

 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-ta-

pereoformlennya-licenzi-4/ 

1

6 

Про видачу 

ліцензій  

на освітню 

діяльність 

закладам 

освіти 

 

28.09.2016  397 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

“Навчально-

виховний 

комплекс 

„Загальноосвітня 

школа І ступеня 

– гімназія – 

дитячий садок 

„УМКА ГРАНД”  

дошкільної 
та  загальної 

середньої 

освіти 
(здобуття 

початкової 

загальної 

освіти) 

40671544 08141, Київська 

область, Києво-

Святошинський 

район, с. 

Святопетрівське, 

бульвар Тараса 

Шевченка, б. 12 

ДНЗ-

120, 

ЗНЗ-

380 

http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-licenziy-na-

osvitnyu-diyaln-2/ 



1

7 

 28.09.2016 

  

397 Товариству з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Центр корекції 

та розвитку 

дитини „Сіалія”  

загальної 

середньої 

освіти 

(здобуття 

початкової 

загальної 

освіти) 

38564837 07400, Київська 

область, м. 

Бровари, вул. 

Лісова, б. 2 

50 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-licenziy-na-

osvitnyu-diyaln-2/ 

1

8 

Про видачу 

ліцензії на 

освітню  

діяльність 

закладу 

освіти  

22.12.2016 528 Приватний 

дошкільний 

навчальний 

заклад „Центр 

розвитку дитини 

„Дзига”  

дошкільної 

освіти 

39458605 08300, Київська 

область, м. 

Бориспіль, вулиця 

Гоголя, б. 2 

150 http://koda.gov.ua/normdoc/

pro-vidachu-licenzii-na-

osvitnyu-diyaln-2/ 

 Всього 

видано 15 

ліцензій  

Переоформ

лено – 3 

ліцензії на 

безстроков

у 

Додатково 

створено у 

2016 році: 

ДНЗ – 760 

місць            

ЗНЗ – 1801 

місце 

 

        

 


