
                                             
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Перелік ліцензій,  
виданих  закладам освіти  (суб’єктам господарювання) 

на провадження освітньої діяльності 
червень 2019 рік  

№ Найменування здобувача 
ліцензії 

№ справи Ідентифіка
ційний код 

Сфера 
освітньої 
діяльності 

Дата прийняття  
рішення 
дозвільним 
органом 
 

Адреса 
місцезнаходження 
(провадження 
освітньої 
діяльності) 

Термін дії 
ліцензії 

1 ТОВАРИСТВО   З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД 
ОСВІТИ «ПОЧАТКОВА  
ШКОЛА КЛАРІС ВЕРБІС»    

29 .05 2019 
№ 50038-
003973792-
071-01 

42969883 повна загальна 
середня освіта 

Розпорядження 
Київської міської 
державної 
адміністрації від 
10.06.2019 № 1047 

Місцезнаходження/про
вадження: 02081, м. 
Київ, вулиця 
Дніпровська 
Набережна, будинок 19 

безстрокова 

2 Видача ліцензій на право 
провадження 
освітньої діяльності у сфері 
дошкільної освіти  
(без проходження процедури 
ліцензування) 
закладам дошкільної освіти, 
що належать до 
комунальної власності 
територіальної громади  
міста Києва та віднесені до 
сфери управління 
Голосіївської  в місті Києві  
державної адміністрації 

- - дошкільна освіта Розпорядження 
Київської міської 
державної 
адміністрації від 
12.06.2019 № 1069 

- безстрокова 

3 ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД 
«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС 
«ЄНОТ» 

06.06. 2019  
№ 60100-
004000809-
071-01 

41106147 повна загальна 
середня освіта 

Розпорядження 
Київської міської 
державної 
адміністрації 

Місцезнаходження/про
вадження : 03061, м. 
Київ, вулиця 
Суздальська,  будинок 

безстрокова 



від14.06.2019 № 
1094 

13 

4 ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД 
ОСВІТИ «ПОЧАТКОВА 
ШКОЛА – ЗАКЛАД ОСВІТИ 
І СТУПЕНЯ 
«МАНДАРИНКА» 

06 .06.2019 
№ 50038-
004002134-
071-01 

41402064 повна загальна 
середня освіта 

Розпорядження 
Київської міської 
державної 
адміністрації від 
14.06.2019 № 1095 

02132, м. Київ, вулиця 
Молоземельна,  
будинок 75 

безстрокова 

5 Видача ліцензій на право 
провадження 
освітньої діяльності у сфері 
дошкільної освіти  
(без проходження процедури 
ліцензування) 
закладам дошкільної освіти, 
що належать до 
комунальної власності 
територіальної громади  
міста Києва та віднесені до 
сфери управління Подільської 
в місті Києві  
державної адміністрації  
 

- - дошкільна освіта Розпорядження 
Київської міської 
державної 
адміністрації від 
24.06.2019 № 1134 

- безстрокова 

6 Видача ліцензій на право 
провадження 
освітньої діяльності у сфері 
дошкільної освіти  
(без проходження процедури 
ліцензування) 
закладам дошкільної освіти, 
що належать до 
комунальної власності 
територіальної громади  
міста Києва та віднесені до 
сфери управління  
Дніпровської   районної в 
місті Києві  
державної адміністрації  
 

  дошкільна освіта Розпорядження 
Київської міської 
державної 
адміністрації від 
24.06.2019 № 1136 

- безстрокова 

 


