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Назва 

ропорядження 

Дата Номер Назва ЗО Вид діяльності Ідентифі

каційний 

код 

Місцезнахо-

дження/місце 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Ліцензований 

обсяг 
Посилання на 

КОДА, де 

розміщено 

ропорядження про 

ліцензування 

1 Про розширення 

провадження 

освітньої 

діяльності 

та 

переоформлення 

ліцензії на 

освітню 

діяльність 

31.01.2017 25 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Дитячий центр 

„Моя 

Капітошка” 

Дошкільна освіта 38443729 08131, 

Київська 

область, 

Києво-

Святошин-

ський район, 

с. Софіївська 

Борщагівка, 

вулиця 

Боголюбова, 6 

Збільшення 

ліцензованого 

обсягу до 100 

осіб 

http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

rozshirennya-

provadzhennya-

osvitno / 

2  31.01.2017 25 Приватний 

дошкільний 

навчальний 

заклад (ясла-

садок) 

комбінованого 

типу „Хеппі 

Ленд”  

Дошкільна освіта 38733920 08200, 

Київська 

область,             

м. Ірпінь, 

вулиця 

Виговського, 

б. 1-Ш 

Переоформлен

а ліцензія 

http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

rozshirennya-

provadzhennya-

osvitno/ 

  31.01.2017 25 Приватний 

дошкільний 

навчальний 

заклад (ясла-

садок) 

комбінованого 

типу „Фортеця” 

Дошкільна освіта 38733920 08200, 

Київська 

область,             

м. Ірпінь, 

вулиця 

Виговського, 

б. 1-Ш 

Визнати 

недійсною 

ліцензію на 

освітню 

діяльність у 

сфері 

дошкільної 

освіти (серія 

АВ № 548995 

від 17.10.2013) 

http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

rozshirennya-

provadzhennya-

osvitno/ 

http://koda.gov.ua/normdoc/pro-rozshirennya-provadzhennya-osvitno
http://koda.gov.ua/normdoc/pro-rozshirennya-provadzhennya-osvitno
http://koda.gov.ua/normdoc/pro-rozshirennya-provadzhennya-osvitno
http://koda.gov.ua/normdoc/pro-rozshirennya-provadzhennya-osvitno
http://koda.gov.ua/normdoc/pro-rozshirennya-provadzhennya-osvitno


ІІ квартал 2017 

3 Про видачу 

ліцензій  

на освітню 

діяльність 

закладам освіти  

 

06.04.2017 175 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Загальноосвітні

й навчальний 

заклад І-ІІІ 

ступенів школа 

„Світограй”  

 

Загальна середня 

освіта (здобуття 

повної загальної 

середньої освіти) 

40477998 08296, 

Київська 

область,              

м. Ірпінь,  

смт Ворзель, 

вул. Кленова, 

б. 11 Б 

176 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

3/ 

4  06.04.2017 175 Приватний 

заклад освіти 

„Навчально-

виховне 

об’єднання 

„Ірпінська 

християнська 

гімназія”  

Загальна середня 

освіта (здобуття  

початкової 

загальної освіти) 

40832509 08200, 

Київська 

область,           

м. Ірпінь, 

вул. 

Федорова,          

б. 11 

60  http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

3/ 

5 06.04.2017 175 Приватний 

заклад освіти 

„Навчально-

виховне 

об’єднання 

„Ірпінська 

християнська 

гімназія”  

Дошкільна освіта 40832509 08200, 

Київська 

область,           

м. Ірпінь, 

вул. 

Федорова, б. 

11 

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

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

3/ 

6  06.04.2017 175 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Дошкільний 

навчальний 

заклад 

„ГРІНРАЙС 

КІДС”  

 

Дошкільна освіта 40500204 Місце-

знаходження: 

02140,                

м. Київ, 

Дарницький 

район,           

вул. Григорія 

Ващенка, буд. 

1, кв. 77, 

місце 

провадження 

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

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

3/ 



освітньої 

діяльності: 

08300,               

м. Бориспіль, 

Київська 

область,  

вул. Лютнева, 

буд. 50) 

7  06.04.2017 175 Приватна 

організація 

(установа, 

заклад) 

„Навчально-

виховний 

комплекс 

„Абетка”  

 

Дошкільна освіта 39727724 Місце-

знаходження: 

04128,                 

м. Київ,            

вул. Василя 

Блюхера,         

буд. 12,            

кв. 20, місце 

провадження

освітньої 
діяльності: 

08292, 

Київська 

область,             

м. Буча, вул. 

Вокзальна,2А 

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

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

3/ 

8 Про видачу 

ліцензій на 

освітню  

діяльність 

закладам освіти  

 

12.06.2017 315 Приватний 

навчальний 

заклад 

„Навчально-

виховний 

комплекс школа 

І ступеня – 

дошкільний 

навчальний 

заклад 

„ЗеленСад”   

Дошкільна освіта  40955596 08140, 

Київська 

область, 

Києво-

Святошинськ

ий район, с. 

Білогородка,                             

вул. 

Володимир-

ська, буд. 

158-В 

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

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

5/ 



9  12.06.2017 315 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Навчально-

виховний 

комплекс 

„Загальноосвітня 

школа І ступеня 

– гімназія – 

дитячий садок 

„Зернятко”    

Дошкільна освіта 41303417 08132, 

Київська 

область, 

Києво-

Святошинськ

ий район, м. 

Вишневе, 

вул. Остапа 

Вишні, буд.1 

60 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

5/ 

10 12.06.2017 315 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Навчально-

виховний 

комплекс 

„Загальноосвітня 

школа                І 

ступеня – 

гімназія – 

дитячий садок 

„Зернятко”  

Загальна середня 

освіта (здобуття 

початкової 

загальної освіти) 

41303417 08132, 

Київська 

область, 

Києво-

Святошинськ

ий район, м. 

Вишневе, 

вул. Остапа 

Вишні, буд.1 

60 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

5/ 

11  12.06.2017 315 Товариству з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Навчально-

виховний 

комплекс 

„Загальноосвітня 

школа І ступеня 

– гімназія – 

дитячий садок 

„УМКА ГРАНД” 

 

Загальна середня 

освіта (здобуття 

базової та повної 

загальної 

середньої освіти) 

40671544 08141, 

Київська 

область, 

Києво-

Святошинськ

ий район, с. 

Святопетрівс

ьке, бульвар 

Тараса 

Шевченка, 

буд. 12 

200 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

5/ 



12  12.06.2017 315 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Центр 

дистанційної 

освіти 

„Джерело”  

 

Загальна середня 

освіта (здобуття 

початкової 

загальної освіти) 

40345655 Місце-

знаходження 
03134,                 

м. Київ, вул. 

Симиренка, 

буд. 12, оф. 

101, місце-

провадження 

освітньої 

діяльності: 

08131, 

Київська 

область, Києво-

Святошинськи

й район, с. 

Софіївська 

Борщагівка, 

вул. Дімітрова, 

б.2, прим. № 45 

1500 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

5/ 

13 Про видачу 

ліцензії на 

освітню  

діяльність 

закладу освіти  

 

26.06.2017 340 Товариству з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Дошкільний 

навчальний 

заклад 

„Меланчин 

садочок” 

Дошкільна освіта 41027935 Місце- 

знаходження 

юридичної 

особи: 08710, 

Київська 

область, 

Обухівський 

район, с. 

Підгірці, вул. 

Піщана, б/н, 

місце 

провадження 

освітньої 

діяльності: 

08710, 

Київська 

область, 

Обухівський 

25 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenzii-na-

osvitnyu-diyaln-3/ 



район, с. 

Підгірці, вул. 

Лугова, 3-А 

14 Про видачу 

ліцензій на 

освітню 

діяльність 

закладу освіти 

26.06.2017 343 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Навчально-

виховний 

комплекс 

„Загальноосвітні

й навчальний 

заклад І-ІІІ 

ступенів 

„Міжнародна 

інноваційна 

школа” – 

дитячий садок 

„Хеппі Нест”  

 

Загальна середня 

освіта (здобуття 

початкової 

загальної освіти, 

базової та повної 

загальної 

середньої освіти) 

41282261 08136, 

Київська 

область, 

Києво-

Святошинськ

ий район, с. 

Крюківщина,                   

вул. Освіти, 

буд. 6 

220 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

6/ 

15 

 

 

26.06.2017 343 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Навчально-

виховний 

комплекс 

„Загальноосвітні

й навчальний 

заклад І-ІІІ 

ступенів 

„Міжнародна 

інноваційна 

школа” – 

дитячий садок 

„Хеппі Нест”  

 

 

Дошкільна освіта 41282261 08136, 

Київська 

область, 

Києво-

Святошинськ

ий район, с. 

Крюківщина,                   

вул. Освіти, 

буд. 6 

220 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

6/ 



ІІІ квартал 

16 Про видачу 

ліцензій 

на освітню 

діяльність 

закладу освіти  

 

02.08.2017 403 Приватний 

навчально-

виховний 

комплекс 

"Загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступеня – 

дитячий садок 

"Міцва-613”  

Загальна середня 

освіта (здобуття 

початкової 

загальної освіти, 

базової та повної 

загальної 

середньої освіти) 

33519562 09100, 

Київська 

область, м. 

Біла Церква, 

вул. 

Першотравне

ва, буд. 4 

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

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

7/ 

17 02.08.2017 403 Приватний 

навчально-

виховний 

комплекс 

"Загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступеня – 

дитячий садок 

"Міцва-613”   

Дошкільна освіта 33519562 09100, 

Київська 

область, м. 

Біла Церква, 

вул. 

Першотравне

ва, буд. 4 

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

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

7/ 

  02.08.2017 403 Приватний 

навчально-

виховний 

комплекс 

„Загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів – 

дитячий садок 

„Міцва-613”. 

Дошкільна та 

загальна середня 

освіта 

33519562 09100, 

Київська 

область, м. 

Біла Церква, 

вул. 

Першотравне

ва, буд. 4 

Визнати 

недійсною 

ліцензію на 

освітню 

діяльність у 

сфері 

дошкільної та 

загальної 

середньої 

освіти (серія 

АА № 779101), 

видану 

16.08.2005 

управлінням 

освіти і науки 

КОДА 

http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

7/ 



 Про 

переоформлення 

ліцензії на 

освітню 

діяльність 

у сфері 

дошкільної освіти 

 

07.08.2017 413 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Центр корекції 

та розвитку 

дитини „Сіалія”  

Дошкільна освіта 38564837 07400, 

Київська 

область, м. 

Бровари, вул. 

Лісова, буд. 2 

Переоформити 

ліцензію на 

освітню 

діяльність у 

сфері 

дошкільної 

освіти АЕ 

288923, видану 

департаментом 

освіти і науки 

Київської 

обласної 

державної 

адміністрації 

07.05.2014 (яка 

мала 

обмежений 

термін дії, на 

безстрокову) 

http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

pereoformlennya-

licenzii-na-osvit/ 

 

ІУ квартал 

18 Про видачу 

ліцензій 

на освітню 

діяльність 

закладу освіти 

 

17.10.2017 536 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Навчально-

виховний 

комплекс 

(дошкільний 

навчальний 

заклад – 

загальноосвітній 

навчальний 

заклад І ступеня) 

„Клевер Кідс 

Рів’єра Вілас”  

 

 

Дошкільна освіта  41522040 07360, 

Київська 

область, 

Вишгородськ

ий район,                          

с. Лебедівка, 

вул. 

Сагайдачног

о, буд. 50 

60 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

8/ 



19 17.10.2017 536 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Навчально-

виховний 

комплекс 

(дошкільний 

навчальний 

заклад – 

загальноосвітній 

навчальний 

заклад І ступеня) 

„Клевер Кідс 

Рів’єра Вілас” 

Загальна середня 

освіта (здобуття 

початкової 

загальної освіти) 

41522040 07360, 

Київська 

область, 

Вишгородськ

ий район,                          

с. Лебедівка, 

вул. 

Сагайдачног

о, буд. 50 

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

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

8/ 

20 Про видачу 

ліцензії 

на освітню 

діяльність 

закладу освіти 

 

 

17.10.2017 538 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Дошкільний 

навчальний 

заклад 

„ДИВОМІСТО”  

 

Дошкільна освіта 40949100 07410, 

Київська 

область, м. 

Бровари, вул. 

Київська, 

буд. 245, 

приміщення 

54, 55 

60 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenzii-na-

osvitnyu-diyaln-5/ 

21 Про видачу 

ліцензії на 

освітню  

діяльність 

закладу освіти 

 

07.11.2017 561 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Центр розвитку 

дитини „Дитяча 

країна”  

 

Дошкільна освіта 41503955 08631, 

Київська 

область, 

Васильківськ

ий район, смт 

Глеваха, вул. 

Вокзальна,                    

буд. 26-В 

80 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenzii-na-

osvitnyu-diyaln-4/ 

22 Про видачу 

ліцензій на 

освітню 

діяльність 

закладам освіти 

04.12.2017 604 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Навчально-

виховний 

комплекс заклад 

дошкільної 

Дошкільна освіта  

 

41540504 08131, 

Київська 

область, 

Києво-

Святошинськ

ий район, с. 

Софіївська 

75 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

9/ 



освіти – заклад 

загальної 

середньої освіти 

І ступеня 

„Афіна”  

Борщагівка, 

вул. 

Боголюбова,           

буд. 23, кв. 

136 

23  04.12.2017 604 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Дошкільний 

навчальний 

заклад 

„БРИТАНІКА 

КІДС”  

 

Дошкільна освіта 40955230 08170, 

Київська 

область, 

Києво-

Святошинськ

ий район, 

сільрада 

Віто-

Поштова, 

„Новіта” 

садівницьке 

товариство” 

громадська 

організація, 

вул. Садова, 

буд. 9 

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

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

9/ 

24  04.12.2017 604 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Дошкільний 

навчальний 

заклад (дитячий 

садок) „Бамбіні 

хауз”  

Дошкільна освіта 41559327 08292, 

Київська 

область, м. 

Буча, вул. 

Дніпровська, 

буд. 5 

60 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

9/ 

25  04.12.2017 604 Приватний 

заклад 

„Приватний 

навчально-

виховний 

комплекс 

„Загальноосвітня 

школа 1-3 

Дошкільно освіта  34804840 08114, 

Київська 

область, 

Києво-

Святошинськ

ий р-н,  14-й 

км 

автомобільно

100 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

9/ 



ступеня – 

дитячий садок 

„Міцва-613”  

 

ї дороги Р 04 

Київ-Фастів 

(адміністрати

вні межі 

Гореницької 

сільської 

ради) 

26 04.12.2017 604 Приватний 

заклад 

„Приватний 

навчально-

виховний 

комплекс 

„Загальноосвітня 

школа 1-3 

ступеня – 

дитячий садок 

„Міцва-613”  

 

Загальна середня 

освіта (здобуття 

початкової 

загальної освіти, 

базової та повної 

загальної 

середньої освіти) 

34804840 08114, 

Київська 

область, 

Києво-

Святошинськ

ий р-н,  14-й 

км 

автомобільно

ї дороги Р 04 

Київ-Фастів 

(адміністрати

вні межі 

Гореницької 

сільської 

ради) 

220 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

9/ 

27  04.12.2017 604 Приватний 

загальноосвітній 

заклад І-ІІІ 

ступенів 

„Світограй”  

 

Загальна середня 

освіта (здобуття 

початкової 

загальної освіти, 

базової загальної 

середньої освіти) 

41330194 08292, 

Київська 

область, м. 

Буча, вул. 

Інститутська, 

буд. 48 

90 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-licenziy-

na-osvitnyu-diyaln-

9/ 

28 Про видачу 

закладам освіти 

приватної  

форми власності 

ліцензій на 

освітню 

діяльність  

та розширення 

провадження 

29.12.2017 650  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Заклад 

дошкільної 

освіти (ясла-

садок) 

„Карандашкіно”  

 

Дошкільна освіта 41713003 08200, 

Київська 

область, м. 

Ірпінь, вул. 

Єрощенка, 

12-а 

60 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-zakladam-

osviti-privatnoi/ 



освітньої  

діяльності у сфері 

дошкільної освіти 

29  29.12.2017 650 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Заклад 

дошкільної 

освіти (ясла-

садок) 

„Морквинка”  

 

Дошкільна освіта 40734792 08292, 

Київська 

область, м. 

Буча, вул. 

Бориса 

Гмирі, буд. 

4-А, 

приміщення 

110, 111, 112 

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

ormdoc/pro-

vidachu-zakladam-

osviti-privatnoi/ 

30  29.12.2017 650  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Приватний 

дошкільний 

навчальний 

заклад 

„Вондерленд”  

Дошкільна освіта 41245869 08710, 

Київська 

область, 

Обухівський 

район, с. 

Романків, 

вул. Лісова, 

буд. 621 

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

ormdoc/pro-

vidachu-zakladam-

osviti-privatnoi/ 

31  29.12.2017 650 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Дитячий садок 

Лімпопо”  

Розширення 

провадження 

освітньої 

діяльності у 

сфері дошкільної 

освіти 

38733475 08200, 

Київська 

область,                     

м. Ірпінь,  

вул. 

Полтавська, 

буд. 29-Д 

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

ormdoc/pro-

vidachu-zakladam-

osviti-privatnoi/ 

32 29.12.2017 650 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Дитячий садок 

Лімпопо”  

Дошкільна освіта 38733475 08292, 

Київська 

область,                                        

м. Буча, вул. 

Гмирі, буд. 

11-А 

70 http://koda.gov.ua/n

ormdoc/pro-

vidachu-zakladam-

osviti-privatnoi/ 



 12 розпоряджень 
Кількість місць: 

Дошкільна освіта-
1380 
Загальна середня 
освіта – 2716 
Кількість закладів, 
які отримали 
ліцензії - 26 

        

 


