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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВ НА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

Про видачу ліцензій на 
провадження освітньої діяльності у 
сферах дошкільної, початкової, 
базової та повної загальної 
середньої освіти, без проходження 
процедури ліцеизування

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
підпункту 6) пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону V країни 
«Про освіту», Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності», 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 закладів освіти»:

Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності у сферах 
дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти закладам 
освіти, без проходження процедури ліцензування, згідно з додатком.

Голова



Додаток
до розпорядження голови
Житом юрської обласної державної
адміністрації

Перелік закладів освіти для видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сферах дошкільної, початкової та повної загальної
середньої освіти, без проходження процедури ліцензування

м
п/п

Повне найменування закладу 
освіти, ліцензіата, як юрмдичнеї

особи ЄДРПОУ Рівень освіти
Форма

власності Населений пункт Фактична адреса

5 1

Житомирський заклад дошкільної 
освіти Ш І Житомирської міської 
ради 43712106 Дошкільна освіта-380 Комунальна

Житомир,
Житомирська область

вуя. Гетьмана 
СамойдовичаДб

2

Вересі вський ком у над ьни й
дошкільний навчальний заклад" 
Журавлик** 34277792 Дошкільна освіта -34 Комунальна

Житомирська обл. 
Житомирський район

сч Вереси,
вуя, Покровська,! 5

3

Державна установа * Дошкільний 
навчальний заклад (яеда-садок) 
М> 17 24522370 Дошкільна освіта 65 Державна

Житомир,
Житомирська область бульвар Старий, 18

4
Житомирська гумшітарш 
гімназія ХЬ і 25754616

Початкова освіта ~ 97, 
базова освіта - 234» 
повна загальна 
середня освіта - 57 Комунальна

Житомир,
Житомирська область вуя. Вітрука, 55

5

Житомирська загальноосвітня 
приватна ііікола І-Ш ступенів 
м€яйвои Житомирської області 22044446

Початкова освіта -158, 
базова освіта - 157, 
повна загальна 

середня освіта - 2 і Приватна
Житомир,
Житомирська область

вуя. Коцюбинського, 
5

6

Житомирська загальноосвітня
спеціалізована
школа І-Ш ступенів }& 16 22059063

Початкова освіта -667, 
базова освіта - 702, 
повна загальна 
середня освіта ~ 107 Комунальна

Житомир*
Житомирська область

вуя. Тараса Бульби- 
Боровця, Ш

?
Житомирська загшіьиоосттн я 
шкода МИ ступенів іч? 14 22059040

Початкова освіта -444, 
базова освіта * 17 К 
повна загальна
середня освіта - 56 купальна

Житомир,
Ж и томи роька обдаєть вул. Кибальчича, 7



8 Продовження додатка

©

Загальноосвітня школа І-1М 
ступенів М 36 
їм, Я, Домбровського м. 

Жн гомира 20125865

Початкова освіта -213, 
базова освіта - 311, 
повна загальна * 

середня освіта - 55 Комунальна
Житомир,
Житомирська облас г ь

вуя. Домбровського, 
21

..Чг/--

82

Загальноосвітня школи І-Ш 
ступенів № 7 імені Валерія 
Вікторовича Бражевс ького 22059005

Почагков ао^ві і а -539, 
базова освіта ~ 574, 
повна загал ьна 

середня освіта - 92 Комунальна
Житомир,
Житомирська область вул. Перемоги, 79

83 5КитоміірсшмЙ міський ліцей № 2 22058974

Початкова освіта -276, 
базова освіта - 304, 
повна загальна 
середня освіта - 61 Комунальна

Житомир,
Житомирська область вуя. Саенка* 56

84
Житомирський міський ліцей 
№ 25 22059152

Початкова освіта -520, 
базова освіта - 610, 
повна загальна 
середня освіта - 160 Комунальна

Житомир,
Житомирська область

вуя. Мала 
Бердичівська, 18

85

Спеціалізована загальмоосвітнн 
школа І » Ш ступенів М» 1.2 з 
ноглиблешш вивченням 
іноземних мов їм, С. Ковальчука 
м, Житомира 22059034

Початкова освіта -358, 
базова освіта - 407, 
повна загальна 
серсдмя освіта. - 127 Комунальна

Житомир,
Житомирська обдасть Старим Бульвар, 4

86
Бердичівська міська гуманітарна 
гімназія №  2 22057130

Початкова освіта-350, 
базова освіта -500, 
повна загальна 
середня освіта ~ 90 Комунальна

Бердичів,
Житом и рська область

вуя. Джозефа 
Конрада, 3

87

Бердичівський затдьдаосштшй 
колегіум Ш 14 Житомирської 

! області

~ — -  -. |
і

22057236

Початкова ос«їта- і 40 
базова освіта -180, 
повна загальна 
середнії освіта. - 60 Комунальна

*
Бердичів,
Житомирська область шуп. Білопільська, 44

8 В |

Бердичівський загал ьнооезітній 
і навчально-виховний комплекс 
! 4 Житомирської області

1
!
і
і

22060480 !

[ Початкова освіта-430* 
базова освіта -500, 
повна загальна
середня освіта - ! 2.0 Комунальна

Бердичів,
Житомирська облж р . вул. Вінницька. 53

89

Берди ч і вськи й лі цей і «терв ат 
спорти вного профілю 
Жнт-м^р ч-.і:ог :-г 20424274 і

Базова освіта 90, 
повна загальна
середня оспгга •ОА К шунальна

Бердичів,
Житомирська обяяет*

вуя Героїв України,
| 70


