
Висновки
засідання Київської міської регіональної експертної ради з питань

ліцензування та атестації навчальних закладів міста Києва
17 грудня 2013 року

Список
атестованих дошкільних, загальноосвітніх

та позашкільних навчальних закладів міста Києва

№ 
за/п

Найменування 
навчального закладу 

Результати
атестації

1. Школа І-ІІІ ступенів № 36 імені С.П.Корольова 
міста Києва (Голосіївський район)

Атестована 

2. Дошкільний навчальний заклад № 389 
(Голосіївський район) 

Атестований 

3. Дошкільний навчальний заклад № 132 
комбінованого типу (Дарницький район) 

Атестований 
з відзнакою 

4. Дошкільний навчальний заклад № 787 
загального розвитку (Дарницький район) 

Атестований

5. Школа І ступеня № 311 Деснянського району 
м. Києва 

Атестована

6. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 528 Деснянського району міста Києва 

Атестований

7. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
№ 812 Деснянського району міста Києва 

Атестований

8. Навчально-виховний комплекс № 183 
«Фортуна» з поглибленим вивченням 
іноземних мов (спеціалізована школа І ступеня – 
гімназія) м. Києва (Дніпровський район) 

Атестований 
з відзнакою

9. Дошкільний навчальний заклад № 554 
(Дніпровський район) 

Атестований

10. Дитячо-юнацька спортивна школа № 21 
(Дніпровський район) 

Атестована

11. Дошкільний навчальний заклад № 613 
компенсуючого типу санаторний для дітей з 
хронічними неспецифічними захворюваннями 
органів дихання (Оболонський район)  

Атестований
з відзнакою

12. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Учбовий комплекс «Олександрійська 
Гімназія» (Печерський район)

Атестований 
з відзнакою 

13. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів «Спеціалізована школа № 2 
ім. Д.Карбишева з поглибленим вивченням 

Атестована 
з відзнакою



предметів природничого циклу» Подільського 
району м. Києва 

14. Загальноосвітній навчальний заклад 
«Міжнародна школа І-ІІІ ступенів «Меридіан» 
(Подільський район) 

Атестована

15. Приватний дошкільний навчальний заклад 
«Міжнародний дитячий садок «Меридіан» 
(Подільський район) 

Атестований

16. Дошкільний навчальний заклад № 626 (ясла – 
садок загального типу) (Подільський район) 

Атестований

17. Спеціалізована школа № 317 Святошинського 
району м. Києва

Атестована
з відзнакою

18. Середня загальноосвітня школа № 229 
м. Києва (Солом’янський район) 

Атестована

19. Спеціалізована школа № 82 
ім. Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням 
англійської мови І-ІІІ ступенів 
Шевченківського району м. Києва 

Атестована

20. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 139 
з поглибленим вивченням математики 
Шевченківського району м. Києва  

Атестована
з відзнакою

21. Спеціалізована школа – дитячий садок 
«Кияночка» Шевченківського району 
м. Києва  

Атестована
з відзнакою

22. Дошкільний навчальний заклад № 169 
Шевченківського району м. Києва  

Атестований
з відзнакою

Начальник Інспекції навчальних закладів           Г.Загорулько 


