
 
 
 
 
 

 
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 
  
                                                                                                 
23 серпня 2018 року                               м. Київ                                              № 467 
 
 
 

Про видачу ліцензій  на освітню  
діяльність закладам освіти  

 
 

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, „Про 
ліцензування видів господарської діяльностіˮ, „Про освітуˮ,  „Про дошкільну 
освітуˮ,  постанов Кабінету Міністрів України  від 05 серпня 2015 року № 609 
„Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів Україниˮ, від 30 грудня 
2015 року № 1187 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освітиˮ (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 347), розпоряджень голови Київської облдерж-
адміністрації від 29 лютого 2016 року № 53 „Про організацію ліцензування 
освітньої діяльності закладів освіти Київської областіˮ, від 27 липня 2018 року 
№ 420 „Про затвердження інформаційних та технологічних карток 
адміністративних послугˮ, листа Державної регуляторної служби України від 
17 лютого 2017 року № 1006/0/20-17 „Щодо змін у законодавствіˮ:    

 
1. Видати ліцензії на освітню діяльність у сфері дошкільної освіти за 

рівнем дошкільної освіти:  
Товариству з обмеженою відповідальністю „Центр розвитку дитини „Мері 

Поппінсˮ (код ЄДРПОУ 42159488, місцезнаходження: 08150, Київська область, 
Києво-Святошинський район, м.  Боярка, вулиця Богданівська, будинок 14А) з 
ліцензованим обсягом – 30 осіб. Розрахункові реквізити для внесення плати за 
видачу ліцензії: номер рахунка 34311896140114, код ЄДРПОУ 38010937,        
МФО 899998, отримувач – К-Свят УК/м.Вишневе/22011800;   

Товариству з обмеженою відповідальністю „Заклад дошкільної освіти 
„Малина-Клубˮ (код ЄДРПОУ 39623471, місцезнаходження: 08292, Київська 
область, м. Буча, вулиця Центральна, будинок 33-В, офіс 169) з ліцензованим 
обсягом – 25 осіб. Розрахункові реквізити для внесення плати за видачу 
ліцензії: номер рахунка 34310896140096, код ЄДРПОУ 37911135, МФО 899998, 
отримувач – УК у м. Ірпіні/Буча/22011800;  
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Ірпінській філії „Заклад дошкільної освіти  (дитячий садок)ˮ Товариства з 
обмеженою відповідальністю „Заклад дошкільної освіти „Малина-Клубˮ      
(код ЄДРПОУ 42338676, місцезнаходження: 08200, Київська область, м. Ірпінь, 
вулиця Київська, будинок, 66-В) з ліцензованим обсягом – 60 осіб. 
Розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії: номер рахунка 
34311896140095, код ЄДРПОУ 37911135, МФО 899998, отримувач – УК у                
м. Ірпіні/Ірпінь/22011800;  

Товариству з обмеженою відповідальністю „Центр розвитку дитини 
„Маленький Шекспірˮ  (код ЄДРПОУ 42019815, місцезнаходження: 08200, 
Київська область, м. Ірпінь, вулиця Новооскольська, будинок 8-Б) з 
ліцензованим обсягом – 150 осіб. Розрахункові реквізити для внесення плати за 
видачу ліцензії: номер рахунка 34311896140095, код ЄДРПОУ 37911135, МФО 
899998, отримувач – УК у м. Ірпіні/Ірпінь/22011800; 

Товариству з обмеженою відповідальністю „Центр розвитку дитини 
„Веселка дитинстваˮ (код ЄДРПОУ 42008835, місцезнаходження: 08141, 
Київська область, Києво-Святошинський район, село Святопетрівське,      
вулиця Богдана Хмельницького, будинок 28) з ліцензованим обсягом – 60 осіб. 
Розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії: номер рахунка 
34311896140114, код ЄДРПОУ 38010937, МФО 899998, отримувач – К-Свят 
УК/м.Вишневе/22011800;   

Товариству з обмеженою відповідальністю „Заклад дошкільної освіти 
(ясла-садок) „Ігринкаˮ (код ЄДРПОУ 42146458, місцезнаходження: 08132, 
Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вулиця Івана 
Франка, будинок 23) з ліцензованим обсягом – 60 осіб. Розрахункові реквізити 
для внесення плати за видачу ліцензії: номер рахунка 34311896140114,                  
код ЄДРПОУ 38010937, МФО 899998, отримувач – К-СвятУК/м.Вишневе/ 
22011800.   

 
2. Управлінню інформації та зв’язків з громадськістю Київської облдерж-

адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на веб-сайті 
Київської обласної державної адміністрації.  

 
3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Кучера В.А.  
 
 

 
Голова адміністрації     (підпис)                             О. Горган 
 
  


