
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

 
від 02 вересня 2020 р.                          Київ                                                    № 461 
 
 
 
Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері 
дошкільної та повної загальної середньої освіти закладам освіти (без 
проходження процедури ліцензування) 

 
 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ  
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», статті 45 
Закону України «Про повну загальну середню освіту», 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 України», від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (зі 
змінами), листа Міністерства освіти і науки  України від 13 жовтня 2017 року 
№ 1/9-554 щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту», 
розпоряджень голови Київської облдержадміністрації  від 10 грудня 2019 року 
№ 716 «Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти 
Київської області», тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської 
облдержадміністрації від 17 квітня 2020 року № 198 «Про затвердження 
інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг», листа 
відділу освіти Васильківської міської ради від 30 липня 2020 року               
№ 565/20.20/01-14 про видачу ліцензій закладам  загальної середньої освіти (без 
проходження процедури ліцензування): 

 
1. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І - ІІІ 

СТУПЕНІВ № 1 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25298615, місцезнаходження 
юридичної особи: 08600,  Київська область, місто Васильків, вулиця Гоголя, 
будинок 16) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти з ліцензованим обсягом 
180 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08600, Київська область, 
місто Васильків, вулиця Гоголя, будинок 16 (без проходження процедури 
ліцензування). 
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2. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І - ІІІ 

СТУПЕНІВ № 1 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25298615, місцезнаходження 
юридичної особи: 08600, Київська область, місто Васильків, вулиця Гоголя, 
будинок 16) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти за рівнем базової середньої освіти з ліцензованим 
обсягом  210 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08600, Київська 
область, місто Васильків, вулиця Гоголя, будинок 16 (без проходження 
процедури ліцензування). 

 
3. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І - ІІІ 

СТУПЕНІВ № 1 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25298615, місцезнаходження 
юридичної особи: 08600,  Київська область, місто Васильків, вулиця Гоголя, 
будинок 16) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти з ліцензованим 
обсягом 50 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08600, Київська 
область, місто Васильків, вулиця Гоголя, будинок 16 (без проходження 
процедури ліцензування). 

 
4. Видати  ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ  ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ  ШКОЛІ  І - ІІІ 

СТУПЕНІВ № 2 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25293782, місцезнаходження 
юридичної особи: 08601, Київська область, місто Васильків, вулиця 
Покровська, будинок 2) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти з ліцензованим 
обсягом 300 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08600, Київська 
область, місто Васильків, вулиця Покровська, будинок 2 (без проходження 
процедури ліцензування). 

 
5. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ  ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ  ШКОЛІ  І - ІІІ 

СТУПЕНІВ № 2 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25293782, місцезнаходження 
юридичної особи: 08601, Київська область, місто Васильків, вулиця 
Покровська, будинок 2) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем базової середньої освіти з 
ліцензованим обсягом 300 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
08601, Київська область, місто Васильків, вулиця Покровська, будинок 2 (без 
проходження процедури ліцензування). 

 
6. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ  ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ  ШКОЛІ  І - ІІІ 

СТУПЕНІВ № 2 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25293782, місцезнаходження 
юридичної   особи:   08601,  Київська    область,    місто    Васильків,    вулиця  
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Покровська, будинок 2) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти з 
ліцензованим обсягом 75 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
08600, Київська область, місто Васильків, вулиця Покровська, будинок 2 (без 
проходження процедури ліцензування). 

 
7. Видати  ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЮ «УСПІХ» 

ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний 
код юридичної особи: 25294636, місцезнаходження юридичної особи: 08600, 
Київська область, місто Васильків, вулиця Шевченка, будинок 46) ліцензію на 
провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за 
рівнем початкової освіти з ліцензованим обсягом 480 осіб за місцем 
провадження освітньої діяльності: 08600, Київська область, місто Васильків, 
вулиця Шевченка, будинок 46 (без проходження процедури ліцензування). 

 
8. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЮ «УСПІХ» 

ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний 
код юридичної особи: 25294636, місцезнаходження юридичної особи: 08600, 
Київська область, місто Васильків, вулиця Шевченка, будинок 46) ліцензію на 
провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за 
рівнем базової середньої освіти з ліцензованим обсягом 660 осіб за місцем 
провадження освітньої діяльності: 08600, Київська область, місто Васильків, 
вулиця Шевченка, будинок 46 (без проходження процедури ліцензування). 

 
9. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЮ «УСПІХ» 

ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний 
код юридичної особи: 25294636, місцезнаходження юридичної особи: 08600,  
Київська область, місто Васильків, вулиця Шевченка, будинок 46) ліцензію на 
провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за 
рівнем профільної середньої освіти з ліцензованим обсягом 120 осіб за місцем 
провадження освітньої діяльності: 08600, Київська область, місто Васильків, 
вулиця Шевченка, будинок 46 (без проходження процедури ліцензування). 

 
10. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» № 4 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи: 
24221556,  місцезнаходження юридичної особи: 08600, Київська область,  місто 
Васильків,  вулиця Тракторна, будинок 53) ліцензію на провадження освітньої 
діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти 
з ліцензованим обсягом 140 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
08600, Київська область, місто Васильків, вулиця Тракторна, будинок 53 (без 
проходження процедури ліцензування). 
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11. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» № 4 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи: 
24221556,  місцезнаходження юридичної особи:  08600,  Київська область,  
місто Васильків,  вулиця Тракторна, будинок 53) ліцензію на провадження 
освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти  за рівнем базової 
середньої освіти з ліцензованим обсягом 200 осіб за місцем провадження 
освітньої діяльності: 08600, Київська область, місто Васильків, вулиця 
Тракторна, будинок 53 (без проходження процедури ліцензування). 

 
12. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» № 4 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи: 
24221556, місцезнаходження юридичної особи: 08600, Київська область, місто 
Васильків, вулиця Тракторна, будинок 53) ліцензію на провадження освітньої 
діяльності у сфері дошкільної освіти за рівнем дошкільної освіти з 
ліцензованим обсягом 60 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
08600, Київська область, місто Васильків, вулиця Тракторна, будинок 53 (без 
проходження процедури ліцензування).  

 
13. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

КОМПЛЕКСУ «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» № 4 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи: 
24221556,  місцезнаходження юридичної особи:  08600,  Київська область,  
місто Васильків,  вулиця Тракторна, будинок 53) ліцензію на провадження 
освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем 
профільної середньої освіти з ліцензованим обсягом  50 осіб за місцем 
провадження освітньої діяльності: 08600, Київська область, місто Васильків, 
вулиця Тракторна, будинок 53 (без проходження процедури ліцензування). 

 
14. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 6 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 24893244, місцезнаходження 
юридичної особи: 08602, Київська область, місто Васильків, вулиця Гетьмана 
Сагайдачного, будинок 34) ліцензію на провадження освітньої діяльності у 
сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти з 
ліцензованим обсягом 180 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
08602, Київська область, місто Васильків, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 
будинок 34 (без проходження процедури ліцензування). 
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15. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 6 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 24893244, місцезнаходження 
юридичної особи: 08602, Київська область, місто Васильків, вулиця Гетьмана 
Сагайдачного, будинок 34) ліцензію на провадження освітньої діяльності у 
сфері повної загальної середньої освіти за рівнем базової середньої освіти з 
ліцензованим обсягом 270 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
08602, Київська область, місто Васильків, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 
будинок 34 (без проходження процедури ліцензування). 

 
16. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 6 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 24893244, місцезнаходження 
юридичної особи: 08602,  Київська область, місто Васильків, вулиця Гетьмана 
Сагайдачного, будинок 34) ліцензію на провадження освітньої діяльності у 
сфері повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти з 
ліцензованим обсягом 50 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
08602, Київська область, місто Васильків, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 
будинок 34 (без проходження процедури ліцензування). 

 
17. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 7 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25293776, місцезнаходження 
юридичної особи: 08600, Київська область, місто Васильків, вулиця 1-го 
Травня, будинок 25) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти з ліцензованим 
обсягом  230 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08600, Київська 
область, місто Васильків, вулиця 1-го Травня, будинок 25 (без проходження 
процедури ліцензування). 

 
18. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 7 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25293776, місцезнаходження 
юридичної особи: 08600, Київська область, місто Васильків, вулиця 1-го 
Травня, будинок 25) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем базової середньої освіти з 
ліцензованим обсягом 390 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
08600, Київська область, місто Васильків, вулиця 1-го Травня, будинок 25 (без 
проходження процедури ліцензування). 

 
19. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 7 ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25293776, місцезнаходження 
юридичної  особи:  08600,  Київська  область,  місто  Васильків,  вулиця   1-го  
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Травня, будинок 25) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти з 
ліцензованим обсягом 60 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
08600, Київська область, місто Васильків, вулиця 1-го Травня, будинок 25 (без 
проходження процедури ліцензування). 

 
20. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

КОМПЛЕКСУ «ГІМНАЗІЯ-ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  
№ 8» ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 24890180, місцезнаходження 
юридичної особи: 08606, Київська область, місто Васильків, Військове містечко 
11) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти за рівнем початкової освіти з ліцензованим обсягом 300 осіб за 
місцем провадження освітньої діяльності: 08606, Київська область, місто 
Васильків, Військове містечко 11 (без проходження процедури ліцензування). 

 
21. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

КОМПЛЕКСУ  «ГІМНАЗІЯ-ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 
№ 8» ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 24890180, місцезнаходження 
юридичної особи: 08606, Київська область, місто Васильків, Військове містечко 
11) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти за рівнем базової середньої освіти з ліцензованим обсягом 240 
осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08606, Київська область, місто 
Васильків, Військове містечко 11 (без проходження процедури ліцензування). 

 
22. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

КОМПЛЕКСУ  «ГІМНАЗІЯ-ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 
№ 8» ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 24890180, місцезнаходження 
юридичної особи: 08606, Київська область, місто Васильків, Військове містечко 
11) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти з ліцензованим обсягом  
60 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08606, Київська область, 
місто Васильків, Військове містечко 11 (без проходження процедури 
ліцензування). 

 
23. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЮ 

«ПРЕСТИЖ» ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 24893445, місцезнаходження 
юридичної особи: 08606, Київська область, місто Васильків, вулиця 
Декабристів, будинок 135) ліцензію на провадження освітньої діяльності у 
сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти з 
ліцензованим обсягом  480 осіб за місцем провадження освітньої діяльності:  
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08606, Київська область, місто Васильків, вулиця Декабристів, будинок 135 (без 
проходження процедури ліцензування). 

 
24. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЮ 

«ПРЕСТИЖ» ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 24893445, місцезнаходження 
юридичної особи: 08606, Київська область, місто Васильків, вулиця 
Декабристів, будинок 135) ліцензію на провадження освітньої діяльності у 
сфері повної загальної середньої освіти за рівнем базової середньої освіти з 
ліцензованим обсягом 600 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
08606, Київська область, місто Васильків, вулиця Декабристів, будинок 135 (без 
проходження процедури ліцензування). 

 
25. Видати ВАСИЛЬКІВСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЮ 

«ПРЕСТИЖ» ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 24893445, місцезнаходження 
юридичної особи: 08606,  Київська область, місто Васильків, вулиця 
Декабристів, будинок 135) ліцензію на провадження освітньої діяльності у 
сфері повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти з 
ліцензованим обсягом  180 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
08606, Київська область, місто Васильків, вулиця Декабристів 135 (без 
проходження процедури ліцензування). 

 
26. Розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензій: номер 

рахунку – UA698999980334149896040010006, код отримувача (ЄДРПОУ) –
37886067, код класифікації доходів бюджету – 22011800, отримувач – 
Васильківське УК/Васильків/22011800. 

 
27. Департаменту комунікацій та взаємодії з громадськістю Київської 

обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього 
розпорядження на офіційному вебсайті Київської обласної державної 
адміністрації.  

 
28. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом 
обов’язків. 
 

 
 

Голова адміністрації           (підпис)                 Василь ВОЛОДІН 
 


