
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

        від 27 березня 2018 року                                                                     № 242 

 

Про видачу ліцензій закладам освіти 

Відповідно до  Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», підпункту 6 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від         

05 серпня 2015 року   № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензу-

вання та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» та від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»:  

1. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності комунальним 

закладам дошкільної та загальної середньої освіти, що діяли на день 

набрання чинності Закону України «Про освіту», без проходження процедури 

ліцензування, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови облдержадміністрації Івасюка І.Д.   

 

Голова обласної державної  

          адміністрації                                                                           В. КОРОВІЙ 
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Додаток  
до розпорядженням голови 
облдержадміністрації 
27 березня 2018 року № 242 
 
 

П Е Р Е Л І К  
комунальних закладів дошкільної та загальної  

середньої освіти, що діяли на день набрання чинності Закону України 
«Про освіту», яким видається ліцензія на провадження освітньої 

діяльності без проходження процедури ліцензування 
 

1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Бережани Калинівський 
район Вінницька область (ідентифікаційний код 26286653, вул. Миру, буд.18, 
с. Бережани, Калинівський район, Вінницька область) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 63; 
базова середня освіта – 127; 
повна зальна середня освіта – 31. 

 
2. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Глинськ Вінницької області 

Калинівського району (ідентифікаційний код 26286353, вул. Миру, буд. 8-А, 
с. Глинськ, Калинівський район, Вінницька область, 22425) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова середня освіта – 123; 
повна зальна середня освіта – 24. 
 
3. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Голендри Калинівський район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26286347, вул. Шкільна, буд.1,      
с. Голендри, Калинівський район, Вінницька область, 22442) з ліцензійним 
обсягом: 

початкова освіта – 65; 
базова середня освіта – 147; 
повна зальна середня освіта – 30. 

 
4. Корделівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів                 

с. Корделівка Вінницька область Калинівський район (ідентифікаційний код 
26142074, вул. Київська, будинок 4, с. Корделівка, Калинівський район, 
Вінницька область, 22445) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 165; 
базова середня освіта – 280; 
повна зальна середня освіта – 115. 

 
5. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад с. Лемешівка 
Калинівського району Вінницької області» (ідентифікаційний код 26286637, 
вул. Шкільна, будинок, 14-А, с. Лемешівка, Калинівський район, Вінницька 
область, 22410) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 26; 
початкова освіта – 52; 
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базова середня освіта – 78; 
повна зальна середня освіта – 25. 

 
6. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад с. Лісова 
Лисіївка Калинівського району Вінницької області» (ідентифікаційний код 
26286643, вул. Шкільна, буд. 1, с. Лісова Лисіївка, Калинівський район, 
Вінницька область, 22461) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 28; 
початкова освіта – 47; 
базова середня освіта – 76; 
повна зальна середня освіта – 23. 

 
7. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс Загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок с. Мізяків Калинівського району 
Вінницької області» (ідентифікаційний код 26286442, вул. Гагаріна, буд.2,    
с. Мізяків, Калинівський район, Вінницька область, 22437) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта - 33; 
початкова освіта – 39; 
базова середня освіта – 57; 
повна зальна середня освіта – 10. 

 
8. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 с. Пиків Вінницька обл. 

Калинівський р-н (ідентифікаційний код 21728970, вул. Шкільна, буд. 3, с. 
Пиків, Калинівський район, Вінницька область, 22420) з ліцензованим 
обсягом; 

початкова освіта – 39; 
базова середня освіта – 52; 
повна зальна середня освіта – 12. 

 
9. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Пиків Калинівський район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26286614, вул. Соборна, буд. 34, 
с.Пиків, Калинівський район, Вінницька область, 22420) з ліцензованим 
обсягом; 

початкова освіта – 43; 
базова середня освіта – 82; 
повна зальна середня освіта – 25. 

 
10. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад с. Писарівка 
Калинівського району Вінницької області» (ідентифікаційний код 26286599, 
вул. Шкільна, буд. 8, с. Писарівка, Калинівський район, Вінницька область, 
22426) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 45; 
базова середня освіта – 69; 
повна зальна середня освіта – 12. 

 
11. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Павлівка Калинівський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26286577, вул. Шкільна, буд. 
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10, с. Павлівка, Калинівський район, Вінницька область, 22436) з 
ліцензованим обсягом; 

початкова освіта – 196; 
базова середня освіта – 315; 
повна зальна середня освіта – 105. 

 
12. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Радівка Калинівський район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26286583, вул. Центральна, буд. 1, 
с. Радівка, Калинівський район, Вінницька область, 22415) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова середня освіта – 117; 
повна зальна середня освіта – 26. 

 
13. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад с. Сальник 
Калинівського району Вінницької області» (ідентифікаційний код 26286560,  
вул. Сонячна, буд.1-А, с. Сальник, Калинівський район, Вінницька область, 
22460) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 67; 
початкова освіта – 87; 
базова середня освіта – 168; 
повна зальна середня освіта – 32. 

 
14. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Уладівське Калинівського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26286554, вул. Шкільна, 
буд. 1, с. Уладівське, Калинівський район, Вінницька область, 22422) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 62; 
базова середня освіта – 135; 
повна зальна середня освіта – 30. 

 
15. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад с. Хомутинці 
Калинівського району Вінницької області» (ідентифікаційний код 26286531,  
вул. Першотравнева, буд. 3, с. Хомутинці, Калинівський район, Вінницька 
область, 22424) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 22; 
початкова освіта – 41; 
базова середня освіта – 59; 
повна зальна середня освіта – 10. 

 
16. Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів  с. Черепашинці Вінницька 

область  Калинівський район (ідентифікаційний код 26286548, вул. Шкільна, 
буд. 5, с. Черепашинці, Калинівський район, Вінницька область, 22443) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 68; 
базова середня освіта – 140; 
повна зальна середня освіта – 24. 

 
17. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загально-

освітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад с. Грушківці 
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Калинівський район Вінницька область» (ідентифікаційний код 26286502,  
вул. Перемоги, буд. 32, с. Грушківці, Калинівський район, Вінницька 
область, 22431) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 42; 
початкова освіта – 33; 
базова середня освіта – 43. 

 
18. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Дружне Калинівський район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26286494, вул. Промислова, буд. 5, 
с. Дружне, Калинівський район, Вінницька область, 22453) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 45; 
базова середня освіта – 57. 

 
19. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загально-

освітня школа 1-2 ступенів-дошкільний навчальний заклад с. Жигалівка, 
Калинівський район Вінницька область» (ідентифікаційний код 26286488, 
вул. Шкільна, буд. 30, с. Жигалівка, Калинівський район, Вінницька область, 
22423) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 29; 
базова середня освіта – 40. 

 
20. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загально-

освітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад с. Котюжинці 
Калинівського району Вінницької області» (ідентифікаційний код 26286471,  
вул. Садова, буд, 41а, с. Котюжинці, Калинівський район, Вінницька область, 
22447) з  ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 33; 
базова середня освіта – 42. 

 
21. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Мирне Калинівського району 

Вінницької області (ідентифікаційний код 26286465, вул. Шкільна, буд. 1,    
с. Мирне, Калинівський район, Вінницька область, 22451) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 48; 
базова середня освіта – 62. 

 
22. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Люлинці Калинівський район 

Вінницька  область (ідентифікаційний код 26286459, вул.Сонячна, буд. 2,     
с. Люлинці, Калинівський район, Вінницька область, 22411) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 35; 
базова середня освіта – 54. 

 
23. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Нападівка Калинівський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26286436. вул. Шкільна, буд. 
1, с. Нападівка, Калинівський район, Вінницька область, 22413) з ліцензо-
ваним обсягом: 

початкова освіта – 42; 
базова середня освіта – 59. 
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24. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загально-

освітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок с. Польова Лисіївка» Калинівський 
район Вінницька область» (ідентифікаційний код 26286424, вул. Неза-
лежності, буд. 2, с. Польова Лисіївка, Калинівський район, Вінницька 
область, 22451) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 27; 
початкова освіта – 26; 
базова середня освіта – 36. 
 
25. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загально-

освітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад с. Шепіївка 
Калинівського району Вінницької області» (ідентифікаційний код 26286399,  
вул. 8 Березня, буд. 12, с. Шепіївка, Калинівський район, Вінницька область, 
22421) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 29; 
базова середня освіта – 40. 
 
26. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок с. Заливанщина 

Калинівський р-н Вінницька обл. (ідентифікаційний код 26286324,  
вул. Шкільна, буд. 34, с. Заливанщина, Калинівський район, Вінницька 
область, 22440) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта - 50; 
початкова освіта – 35; 
базова середня освіта – 57. 
 
27. Дошкільний навчальний заклад с. Бережани (ідентифікаційний код 

34272108, вул. Миру, буд. 25-Б, с. Бережани, Калинівський район, Вінницька 
область, 22426) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 82. 
 
28. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад «Сонечко»   

с. Глинськ» (ідентифікаційний код 37489516, вул. Миру, буд. 5, с. Глинськ, 
Калинівський район, Вінницька область, 22425) з ліцензованим обсягом:  

дошкільна освіта – 60. 
 
29. Комунальна установа «Дошкільний навчальний заклад «Пролісок» 

с. Корделівка» (ідентифікаційний код 36071610, вул. Київська,буд.19,            
с. Корделівка, Калинівський район, Вінницька область, 22445) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 145. 
 

30. Нападівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» (іденти-
фікаційний код 37663203, вул. Першотравнева, буд.1, с. Нападівка, 
Калинівський район, Вінницька область 22413) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 27. 
 
31. Павлівський дошкільний навчальний заклад (ідентифікаційний код 

34272255, вул. Миру, буд. 213, с. Павлівка, Калинівський район, Вінницька 
область 22436) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 120. 
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32. Комунальний заклад «Пиківський дошкільний навчальний заклад 

«Віночок» (ідентифікаційний код, 36658024, вул. Соборна, буд.36 а, с. Пиків, 
Калинівський район, Вінницька область 22420) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 38. 
 

33. Радівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» (ідентифіка-
ційний код 35418600, вул. Центральна, буд. 1, с. Радівка, Калинівський 
район, Вінницька область, 22415) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 65. 
 

34. Дошкільний навчальний заклад с. Райки Калинівського району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26286407, вул. Центральна, буд.2 
с. Райки Калинівський район, Вінницька область, 22410) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 48. 
 
35. Уладівський дошкільний заклад (ідентифікаційний код 33701386, 

вул. Варшавська, буд. 2а, с. Уладівське, Калинівський район, Вінницька 
область, 22422) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 105. 
 

36. Черепашинецький дошкільний навчальний заклад (ідентифіка-
ційний код 34272160, вул. Центральна, буд. 8, с. Черепашинці, Калинівський 
район, Вінницька область, 22443) з ліцензованим обсягом: 
          дошкільна освіта – 70. 
 

37. Комунальна організація (установа, заклад) Бушанський дошкільний 
навчальний заклад с. Буша Ямпільського  району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26229326,  вул. Івана Богуна, 12, с. Буша, Ямпільський 
район, Вінницька область, 24523) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –  44. 
 

38. Великокісницький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
ідентифікаційний код 26245288,  с. Велика Кісниця, Ямпільський район, 
Вінницька область, 24546) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –  135. 
 

39. Гальжбіївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
(ідентифікаційний код 26229289, с. Гальжбіївка, Ямпільський район, 
Вінницька область, 24504) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –  32. 
 

40. Дзигівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
Ямпільського  району Вінницької області (ідентифікаційний код 26224275,  с. 
Дзигівка, Ямпільський район, Вінницька область, 24531) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 99. 
 

41. Довжоцький дошкільний навчальний заклад (ідентифікаційний код 
26229272, вул. Калинова, 3, с. Довжок, Ямпільський район, Вінницька 
область, 24544) з ліцензованим обсягом: 
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дошкільна освіта – 100. 
 

42. Качківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
(ідентифікаційний код 26229266, вул. Рутковського, 122, с.Качківка, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24533) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 78. 
 

43. Клембівський дошкільний навчальний заклад №2 
(ідентифікаційний код39518475, вул. Пирогова, 63, с. Клембівка, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24532) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –  57. 
 

44. Клембівський дошкільний навчальний заклад №4 
(ідентифікаційний код 26229250, провулок Шевченка, 4, с. Клембівка, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24532) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 80. 
 

45. Миронівський дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) 
(ідентифікаційний код 26229303, вул. Шевченка, 17, с. Миронівка, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24526) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 96. 
 

46. Писарівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  
(ідентифікаційний код 26229243, вул. Центральна, 28, с. Писарівка, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24535) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –   120. 
 

47. Порогівський дошкільний навчальний заклад (ясла-сад)  
(ідентифікаційний код 26234534, с. Пороги, Ямпільський район, Вінницька 
область, 24512) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 44. 
 

48. Дошкільний навчальний заклад с. Придністрянське Ямпільського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 39568353, вул. Дружби, 26, 
с. Придністрянське, Ямпільський район, Вінницька область, 24543) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –  24. 
 

49. Цекинівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
(ідентифікаційний код 26229220, вул. Центральна, 17, с. Цекинівка, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24545) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 80. 
 

50. Дошкільний навчальний заклад с. Северинівка Ямпільський  район 
Вінницька область (ідентифікаційний код 26228367, вул. Вишнева, 10, 
с.Северинівка, Ямпільський район, Вінницька область, 24540) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 41. 
 

51. Тростянецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  
Ямпільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26229315, 
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вул. Центральна, 49Б, с. Тростянець, Ямпільський район, Вінницька область, 
24520) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 28. 
 

52. Дошкільний навчальний заклад с. Підлісівка Ямпільського  району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26219999, вул. Соборна, 56, с. 
Підлісівка, Ямпільський район, Вінницька область, 24542) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 

53. Ямпільський дошкільний навчальний заклад №3 (ясла-сад)  
(ідентифікаційний код 25509466, вул. Соборна, 49, м. Ямпіль, Ямпільський 
район, Вінницька область, 24500) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 135. 
 

54. Ямпільський дошкільний навчальний заклад №1 (ясла-садок) 
(ідентифікаційний код 26228396, вул. Незалежності, 8, м. Ямпіль, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24500) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 135. 
 

55. Ямпільська дошкільна  установа №4 (ідентифікаційний код 
25983417, вул. Незалежності, 8, м. Ямпіль, Ямпільський район, Вінницька 
область, 24500) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 138. 
 
56. Дошкільний навчальний заклад №6 м. Ямпіль (ідентифікаційний 

код 26234729, вул. Замостянська, 69, м. Ямпіль, Ямпільський район, 
Вінницька область, 24500) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 47. 
 

57. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 
заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Вербовець  Муровано-
куриловецького району Вінницької області» (ідентифікаційний код 26236200, 
вул. Шевченка, 22, с. Вербовець, Мурованокуриловецький  район, Вінницька 
область, 23420) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 40; 
базова освіта – 70; 
повна загальна середня освіта – 32. 

 
58. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Вищеольчедаїв 

Мурованокуриловецького району Вінницької області» (ідентифікаційний код 
25504061,  вул. Жовтнева, 2, с. Вищеольчедаїв, Мурованокуриловецький  
район, Вінницька область, 23432) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 1200; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 60. 

 
59. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Жван Мурованокуриловецького 
району Вінницької області» (ідентифікаційний код 26336235, вул. Соборна, 
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2, с. Жван, Мурованокуриловецький  район, Вінницька область, 23424) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 48; 
базова освіта – 75; 
повна загальна середня освіта – 30. 

 
60. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний  

заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Конищів Муровано-
куриловецького району Вінницької області» (ідентифікаційний код 21724529, 
вул. Соборна, 68, с. Конищів, Мурованокуриловецький район, Вінницька 
область, 23410) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 45; 
початкова освіта – 120; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
61. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Котюжани  Муровано-
куриловецького району Вінницької області» (ідентифікаційний код 26336186, 
вул. Центральна, 41, с. Котюжани, Мурованокуриловецький район, 
Вінницька область, 23440) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30; 
початкова освіта – 100; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 60. 

 
62. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний  

заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Лучинець  Муровано-
куриловецького району Вінницької області» (ідентифікаційний код 25501855,  
вул. Бондаря, 2, с. Лучинець, Мурованокуриловецький  район, Вінницька 
область, 23453) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 160; 
базова освіта – 210; 
повна загальна середня освіта – 180. 

 
63. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний  

заклад – дошкільний навчальний заклад»  с. Михайлівці  Мурованокурило-
вецького району Вінницької області» (ідентифікаційний код 26336275,  
вул.Центральна, 35, с. Михайлівці, Мурованокуриловецький район, 
Вінницька область, 23411) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35; 
початкова освіта – 40; 
базова освіта – 50; 
повна загальна середня освіта – 20. 

 
64. Навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Муровані Курилівці  Мурованокуриловецького 
району Вінницької області» (ідентифікаційний код 25502487,  вул. Кошового, 
2, смт Муровані Курилівці, Мурованокуриловецький  район, Вінницька 
область, 23400) з ліцензованим обсягом: 
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початкова освіта – 216; 
базова освіта – 698; 
повна загальна середня освіта – 262. 

 
65. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 смт. Муровані 

Курилівці Мурованокуриловецького району Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26336192,  вул. Соборна, 72, смт Муровані Курилівці, 
Мурованокуриловецький  район, Вінницька область, 23400) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта –181; 
базова освіта – 227; 
повна загальна середня освіта –92. 

 
66. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Наддністрянське Муровано-
куриловецького району Вінницької області» (ідентифікаційний код 26336217, 
вул. Шкільна, 10, с.Наддністрянське, Мурованокуриловецький район, 
Вінницька область, 23422) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35; 
початкова освіта – 80; 
базова освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 60. 

 
67. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Немерче 

Мурованокуриловецького району Вінницької області» (ідентифікаційний код 
26336246,  вул. Ковалевського, 2, с. Немерче, Мурованокуриловецький  
район, Вінницька область, 23450) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –56; 
базова освіта – 80; 
повна загальна середня освіта –42. 

 
68. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Обухів 

Мурованокуриловецького району Вінницької області» (ідентифікаційний код 
26336252, вул. Шкільна, 6А, с. Обухів, Мурованокуриловецький район,  
Вінницька область, 23441) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –100; 
базова освіта – 190; 
повна загальна середня освіта –76. 

 
69. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний  

заклад – дошкільний навчальний заклад»  с. Рівне Мурованокуриловецького 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26336223,  вул. Шевченка, 
1, с. Рівне, Мурованокуриловецький район, Вінницька область, 23425) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35; 
початкова освіта – 90; 
базова освіта –76; 
повна загальна середня освіта – 48. 

 
70. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний  

заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Снітків Мурованокуриловецького  
району Вінницької області» (ідентифікаційний код 26336269,  вул. Козацька, 
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8, с. Снітків, Мурованокуриловецький  район, Вінницька область, 23417) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35; 
початкова освіта – 40; 
базова освіта – 45. 

 
71. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний  

заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Бахтин Мурованокуриловецького 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26336312,  вул. Гагаріна, 
52, с. Бахтин, Мурованокуриловецький  район, Вінницька область, 23412) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 24  ; 
початкова освіта – 30; 
базова освіта – 48. 

 
72. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний  

заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Галайківці Муровано-
куриловецького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26336281, 
вул. Шкільна, 9, с. Галайківці, Мурованокуриловецький  район, Вінницька 
область, 23423) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 60; 
базова освіта –80. 

 
73. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний  

заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Курашівці Муровано-
куриловецького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26336358, 
вул. Г. Сковороди, 3, с. Курашівці, Мурованокуриловецький район, 
Вінницька область, 23430) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 21; 
початкова освіта – 35; 
базова освіта – 40. 

 
74. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний  

заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Лучинчик  Муровано-
куриловецького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26336370,  
вул. Шкільна, 3, с. Лучинчик, Мурованокуриловецький  район, Вінницька 
область, 23452) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 45; 
базова освіта – 52. 
 
75. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний  

заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Морозівка  Мурованокурило-
вецького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26336329, вул. 
Шкільна, 18, с. Морозівка, Мурованокуриловецький  район, Вінницька 
область, 23433) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 40; 
базова освіта – 60. 
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76. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Степанки 
Мурованокуриловецького району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26011722, вул. Шевченка, 4, с. Степанки, Мурованокуриловецький  район, 
Вінницька область, 23444) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –35; 
базова освіта – 45. 

 
77. Мурованокуриловецький дошкільний навчальний заклад ясла-садок 

№1 «Дзвіночок» Мурованокуриловецького району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26245087, вул. Героїв Майдану, 7, смт Муровані 
Курилівці Мурованокуриловецький район, Вінницька область, 23440) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 95. 
 

78. Мурованокуриловецький дошкільний навчальний заклад ясла-садок 
№2 «Сонечко» Мурованокуриловецького району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26245070, вул. Соборна, 142, смт Муровані Курилівці 
Мурованокуриловецький район, Вінницька область, 23440) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 170. 
 

79. Вищеольчедаївський дошкільний навчальний заклад ясла-садок 
«Білочка» Мурованокуриловецького району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26285276, вул. Соборна, 2, с. Вищеольчедаїв 
Мурованокуриловецький район, Вінницька область, 23432) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 45. 
 

80. Дошкільний навчальний заклад «Зірочка» с. Дружба Муровано-
куриловецького району Вінницької області (ідентифікаційний код38366351, 
вул. Київська, 40А, с. Дружба Мурованокуриловецький  район, Вінницька 
область, 23407) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 

81. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Немерче Муровано-
куриловецького району Вінницької області (ідентифікаційний код 357180981, 
вул. Паркова, 1, с. Немерче Мурованокуриловецький район, Вінницька 
область, 23450) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 18. 
 

82. Дошкільний навчальний заклад «Колосок» с. Обухів Муровано-
куриловецького району Вінницької області (ідентифікаційний код 38366325, 
вул. Сонячна, 22, с. Обухів Мурованокуриловецький район, Вінницька 
область, 23441) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 45. 
 

83. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний  
заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Перекоринці Мурованокурило-
вецького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26336140,  вул. 
Соборна, 14, с. Перекоринці, Мурованокуриловецький  район, Вінницька 
область, 23407) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
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84. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Привітне 

Мурованокуриловецького району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26336163,  вул. Соборна, 38, с. Привітне Мурованокуриловецький  район, 
Вінницька область, 23443) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35. 
 

85. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Роздолівка 
Мурованокуриловецького району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26336170,  вул.Фізкультурна, 2, с. Роздолівка Мурованокуриловецький  
район, Вінницька область, 23406) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 

86. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
«Пролісок»» Немирівської міської ради Вінницької області (ідентифіка-
ційний код 26228427, вул. Соборна, 205, м. Немирів, Вінницька область, 
22800) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 140. 
 

87. Комунальна організація (установа, заклад) «Немирівський 
дошкільний навчальний заклад №4 «Сонечко»-ясла-садок Немирівської 
міської ради Вінницької області» (ідентифікаційний код 35949444, вул. 
Гімназійна 18-А, м. Немирів, Вінницька область, 22800) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 102. 
 

88. Немирівський дошкільний навчальний заклад №3 «Дзвіночок» 
Немирівської міської ради, Вінницької області (ідентифікаційний код 
26228433, вул. Шевченка 6, м. Немирів, Вінницька область, 22800) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 246. 
 

89. Комунальний заклад «Гуньківський дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок) «Сонечко» Немирівської міської ради Вінницької області 
(ідентифікаційний код 39501477, вул. Вишнева 30 А, с. Гунька, 
Немирівський район, Вінницька область, 22826) з ліцензовним обсягом: 

дошкільна освіта – 23. 
 

90. Медвежанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
«Джерельце» Немирівської міської ради Вінницької області 
(ідентифікаційний код 40091711, вул. Соборна 10, с. Медвежа, Немирівський 
район, Вінницька область, 22822) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 

91. Немирівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей» Немирівської міської ради Вінницької 
області (ідентифікаційний код 23055972, вул. Гімназійна, 27, м. Немирів, 
Немирівський район, Вінницька область, 22800) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 500; 
базова освіта   –  725; 
повна загальна середня освіта – 200. 
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92. Комунальний заклад «Медвежанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Немирівської міської ради Вінницької області (ідентифікаційний 
код 26227913, вул. Соборна, 10, с. Медвежа, Немирівський район, Вінницька 
область, 22822) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 45. 

 
93. Комунальний заклад «Байраківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Максима Шимка» Немирівської міської ради Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26224346, вул. Шкільна, 2, с. Байраківка, 
Немирівський район, Вінницька область, 22814) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта – 60; 
повна загальна середня освіта – 15. 

 
94. Немирівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №1 ім. М.Д. Леонтовича-гімназія» Немирівської міської ради 
Вінницької області (ідентифікаційний код 13310311, пров. Некрасова 2, м. 
Немирів, Вінницька область, 22800) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 280; 
базова середня освіта – 280; 
повна загальна середня освіта –  90. 

 
95. Скальський комунальний дошкільний заклад (дитячий садок) 

«Сонечко» (ідентифікаційний код 38266920, вул. Лесі Українки, 52А,            
с. Скала Оратівський район, Вінницька область. 22616) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 

96. Новоживотівський комунальний дошкільний навчальний заклад 
«Сонечко» (ідентифікаційний код 38378435, вул. Набережна, 13, с. Ново-
животів, Оратівський район, Вінницька область, 22620) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 

97. Животівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 
«Калинка» с. Животівка (38466044, вул. Центральна, 18 с. Животівка 
Оратівський район, Вінницька область, 22623) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35. 
 

98. Сабарівський комунальний дошкільний навчальний заклад 
«Сонечко» (дитячий садок) (ідентифікаційний код 38378414, вул. Шкільна, 
47, с. Сабарівка, Оратівський район, Вінницька область, 22651) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 

99. Балабанівський дошкільний навчальний заклад. Дитячий садок 
«Теремок» (ідентифікаційний код 38466039, вул. Центральна, 14, с. Бала-
банівка Оратівський район, Вінницька область, 22653) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 45. 
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100. Вербівський дошкільний навчальний заклад «Теремок» (дитячий 

садок) (ідентифікаційний код 38519546, вул. Берегова, 2, с. Вербівка, 
Оратівський район, Вінницька область, 22616) з ліцензованим обсягом:  

дошкільна освіта – 14. 
 

101. Скоморошківський дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» 
(дитячий садок) (ідентифікаційний код 26242769, вул. Весела, 38, с. Скомо-
рошки Оратівський район, Вінницька область, 22615) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 

102. Комунальний дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» с. Буга-
ївка, (ідентифікаційний код 38163540, вул. Космонавтів, 7А, с. Бугаївка, 
Оратівський район, Вінницька область, 22622) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 

103. Дошкільний навчальний заклад «Колобок» с. Медівка (ідентифіка-
ційний код 38266941, вул. Першотравнева, 59, с. Медівка, Оратівський район, 
Вінницька область, 22631) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 

104. Осичнянський комунальний дошкільний навчальний заклад 
(ідентифікаційний код 37936704, вул. Центральна, с. Осична, Оратівський 
район, Вінницька область, 22624) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35. 
 

105. Заруддянський дошкільний навчальний заклад «Ромашка» 
(ідентифікаційний код 38466023, вул. Центральна, 45 с. Заруддя, Оратівський 
район, Вінницька область, 22643) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35. 
 

106. Чагівський дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» дитячий 
садок (ідентифікаційний код 38519572, вул. Заїки, 39, с. Чагів, Оратівський 
район, Вінницька область, 22635) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 45. 
 

107. Чернявський дошкільний навчальний заклад «Барвінок» 
(ідентифікаційний код 38519551, вул. Першотравнева, 18, с. Чернявка, 
Оратівський район, Вінницька область, 22612) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 

108. Гоноратський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 
(ідентифікаційний код 38466058, вул. Радгоспна, 6, с. Гоноратка, Оратівський 
район, Вінницька область, 22643) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 

109. Дошкільний навчальний заклад «Світанок» (дитячий садок)           
с. Дібровинці Оратівського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
40652631, вул. Шкільна, 12, с. Дібровинці, Оратівський район, Вінницька 
область, 22645) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
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110. Дошкільний навчальний заклад «Ромашка» (дитячий садок)            

с. Синарна Оратівського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
40538710, вул. Дружби, 12, с. Синарна, Оратівський район, Вінницька 
область, 22640) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 

111. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Балабанівка Оратівський 
район, Вінницька область (ідентифікаційний код 26142200, вул. Центральна, 
16, с. Балабанівка, Оратівський район, Вінницька область, 22653) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 110; 
базова середня освіта – 125; 
повна загальна середня освіта – 30. 

 
112. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Новоживотів Оратівський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26222873, вул. Перемоги,  
17-а, с. Новоживотів, Оратівський район, Вінницька область 22620), з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 120; 
повна загальна середня освіта – 120. 

 
113. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Скоморошки Оратівський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26222809, вул. Шляхова, 4, 
с. Скоморошки, Оратівський район, Вінницька область, 22615) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова середня освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 60. 

 
114. Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» с. Фронтівка  Оратівський район 
Вінницька область  (ідентифікаційний код 26222933, вул. Центральна, 32,     
с. Фронтівка, Оратівський район, Вінницька область, 22654) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 35; 
базова середня освіта – 45; 
повна загальна середня освіта – 20. 

 
115. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Чагів Оратівський район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26222896, вул. Заїки, 37, с. Чагів, 
Оратівський район, Вінницька область, 22635) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 110; 
базова середня освіта – 140; 
повна загальна середня освіта – 75. 

 
116. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Чернявка Оратівський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код, 26222867, вул. Першо-
травнева, 22, с. Чернявка, Оратівський район, Вінницька область, 22612) з 
ліцензованим обсягом: 
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початкова освіта – 80; 
базова середня освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 60. 

 
117. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Човновиця Оратівський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26222927, вул. Центральна, 
50, с. Човновиця, Оратівський район, Вінницька область, 22613) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова середня освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 40. 

 
118. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Якимівка Оратівський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26222884, вул. Київська, 41, 
с. Якимівка, Оратівський район, Вінницька область, 22622) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 125; 
повна загальна середня освіта – 50. 

 
119. Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» с. Велика Ростівка Оратівський район 
Вінницька область (ідентифікаційний код 26222850, провулок Шкільний, 13, 
с. Велика Ростівка, Оратівський район, Вінницька область, 22630) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15; 
початкова освіта – 40; 
базова середня освіта – 120. 
 
120. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Вербівка Оратівський район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26222778, вул. Миру, 5, с. Вер-
бівка, Оратівський район, Вінницька область, 22616) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 30; 
базова середня освіта – 30. 

 
121. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Животівка Оратівський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26222689, вул. Жовтнева, 6, 
с. Животівка, Оратівський район, Вінницька область, 22623) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 30; 
базова середня освіта – 60. 

 
122. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Заруддя Оратівський район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26222672, вул. Центральна, 3,        
с. Заруддя, Оратівський район, Вінницька область, 22643) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова середня освіта – 60. 

 
123. Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» с. Кожанка Оратівський район 
Вінницька область (ідентифікаційний код 26222726, вул. Шкільна, 25,           
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с. Кожанка, Оратівський район, Вінницька область, 22611) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 110; 
базова середня освіта – 120. 

 
124. Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» с. Кошлани Оратівський район 
Вінницька область (ідентифікаційний код 26222956, вул. Миру, 11, с. Кошла-
ни, Оратівський район, Вінницька область, 22644) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта -15; 
початкова освіта – 40; 
базова середня освіта – 50. 

 
125. Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» с. Лопатинка Оратівський район 
Вінницька область (ідентифікаційний код 26222710, вул. Жовтнева, 6,           
с. Лопатинка, Оратівський район, Вінницька область, 22632) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 40; 
базова середня освіта – 120. 

 
126. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Медівка Оратівський район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26222749, вул. Першотравнева, 58, 
с. Медівка, Оратівський район, Вінницька область, 22631) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова середня освіта – 100. 

 
127. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Осична Оратівський район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26222695, вул. Крючкова, 13,         
с. Осична, Оратівський район, Вінницька область, 22624) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова середня освіта – 60. 

 
128. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Скала Оратівський район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26222821, вул. Молодіжна, 33,       
с. Скала, Оратівський район, Вінницька область, 22616) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова середня освіта – 75. 

 
129. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Сологубівка Оратівський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26222904, вул. Шкільна, 1,   
с. Сологубівка, Оратівський район, Вінницька область, 22634), з ліцензо-
ваним обсягом: 

початкова освіта – 20; 
 базова середня освіта – 100. 
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130. Мервинський навчально-виховний комплекс «Дошкільний 
навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня» с. Мервин Оратівсь-
кий район Вінницька область (ідентифікаційний код 26222784, вул. Зелена, 
50, с. Мервин, Оратівський район, Вінницька область, 22636) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 25. 

 
131. Оратівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний 

навчальний заклад-середня загальноосвітня школа І-го ступеня» 
(ідентифікаційний код 26222949, вул. Миру, 34, с. Оратів, Оратівський район, 
Вінницька область, 22633) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30; 
початкова освіта – 30. 

 
132. Піщанський дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) «Райдуга» 

(ідентифікаційний код 26285448, вул. Шкільна, 57, смт Пішанка, Піщанський 
район, Вінницька область, 24700) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 140. 
 
133. Дошкільний навчальний заклад «Берізка» с. Трудове  

(ідентифікаційний код 26285460, вул. Центральна, 5, селище Трудове 
Піщанський район, Вінницька область, 24700) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 56. 
 
134. Дошкільний навчальний заклад «Ластівка» смт. Рудниця 

(ідентифікаційний код 26285419, вул. Шевченка, 11, смт Рудниця, 
Піщанський район, Вінницька область, 24723 ) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –50. 
 
135. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Цікаве Сонечко» 

(ідентифікаційний код 39405642, вул. Центральна, 10, с. Грабарівка, 
Піщанський район, Вінницька область, 24711) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 
136. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Городище 

Піщанського району Вінницької області (ідентифікаційний код 39513110, 
вул. Липнева, 1, с. Городище, Піщанський район, Вінницька область, 24731) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 
137. Дошкільний навчальний заклад «Вербиченька» с. Болган 

(ідентифікаційний код 38460236, вул. Фрунзе, 4, с. Болган, Піщанський 
район, Вінницька область, 24712) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 95. 
 
138. Дошкільний навчальний заклад «Ромашка» c. Дмитрашківка 

Піщанського району (ідентифікаційний код 26285402, вул. Т.Г. Шевченка, 
80, с. Дмитрашківка, Піщанський район, Вінницька область, 24714) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 66. 
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139. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Сонечко»            
с. Кукули Піщанського району (ідентифікаційний код 39521535, вул. 
Шкільна, 1, с. Кукули, Піщанський район, Вінницька область, 24713) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
140. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Малятко»           

с. Миролюбівка (ідентифікаційний код 38460131, вул. Центральна, 80            
с. Миролюбівка Піщанський район, Вінницька область, 24720) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 
141. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Ромашка» село 

Рудницьке Піщанського району (ідентифікаційний код 39485948, вул. 
Центральна, 37, с. Рудницьке, Піщанський район, Вінницька область, 24730) 
з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 

142. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Дзвіночок» село 
Трибусівка Піщанського району (ідентифікаційний код 39489958,  
вул. Шкільна, 11А, с. Трибусівка, Піщанський район, Вінницька область, 
24710 ) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35. 
 

143. Дошкільний навчальний заклад «Попелюшка» с. Попелюхи 
(ідентифікаційний код 26285425, вул. Залізнична,12, с. Попелюхи, 
Піщанський район, Вінницька область, 24733) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 16. 
 

144. Дошкільний навчальний заклад «Горобинка» с. Чорномин 
(ідентифікаційний код 26285431, вул. Шкільна, 4, с. Чорномин, Піщанський 
район, Вінницька область, 24732) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 

145. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загально-
освітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» села Ставки 
Піщанського району Вінницької області» (ідентифікаційний код 37908724, 
вул. Миру, 28, с. Ставки, Піщанський район, Вінницька область, 24721) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 70; 
базова освіта – 90. 
 
146. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Рудницьке Піщанського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 35150680, вул. Центральна, 
35, с. Рудницьке, Піщанський район, Вінницька область, 24730) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 90. 

 
147. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Кукули Піщанського району 

Вінницької області (ідентифікаційний код 34364413, вул. Шкільна, 1,             
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с. Кукули, Піщанський район, Вінницька область, 24713) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова освіта – 200. 
 
148. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Яворівка  Піщанського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 35150633, вул. Чкалова, 9, 
с. Яворівка, Піщанський район, Вінницька область, 24722) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 45; 
базова освіта – 55; 
повна загальна середня освіта – 20. 
 
149. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Городище  Піщанського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 35150717, вул. Липнева, 1, 
с. Городище, Піщанський район, Вінницька область, 24731) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 24; 
базова освіта – 44. 
 
150. Піщанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» (ідентифікаційний код 26031185, вул. 
Центральна, 46, смт Піщанка, Піщанський район, Вінницька область, 24700) 
з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 200; 
базова освіта – 240; 
повна загальна середня освіта – 180. 
 
151. Загальноосвітня школа І-ІІІступенів с. Миролюбівка  Піщанського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 35150722, вул. Центральна, 
26, с. Миролюбівка, Піщанський район, Вінницька область, 24720) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
152. Чорноминська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 25888512, вул. Шкільна, 1, с. Чорномин, Піщанський район, 
Вінницька область, 24732) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта – 125; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
153. Піщанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – ліцей» (ідентифікаційний код 38460152, вул. Шкільна, 
1, смт Піщанка, Піщанський район, Вінницька область, 24700) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 260; 
повна загальна середня освіта – 90. 
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154. Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів с. Трибусівка Піщанського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 35150591, вул. Шкільна, 
14, с. Трибусівка, Піщанський район, Вінницька область, 24710) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 72; 
базова освіта – 120; 
повна загальна середня освіта – 72. 
 
155. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Дмитрашівка Піщанського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 35150667, вул. Шевченка, 
60, с. Дмитрашівка, Піщанський район, Вінницька область, 24714) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 74; 
базова освіта – 148; 
повна загальна середня освіта – 70. 
 
156. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Болган Піщанського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 21726586, вул. 
Коцюбинського, 7, с. Болган, Піщанський район, Вінницька область, 24712) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 70; 
базова освіта – 90; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
157. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. Рудниця Піщанського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 35150654, вул. Шевченка, 
11, смт Рудниця, Піщанський район, Вінницька область, 24723) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –140; 
базова освіта – 220; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
158. Комунальна організація (установа, заклад) Погребищенський 

дошкільний навчальний заклад №1 (ідентифікаційний код 26227576, вул. 
Шевченка, 108, м. Погребище, Погребищенський район, Вінницька область, 
22200) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 140. 
 

159. Комунальний заклад «Погребищенський дошкільний навчальний 
заклад №2» (ідентифікаційний код 26227586, вул. Чернеча, 72, м. Погребище, 
Погребищенський район, Вінницька обл., 22200) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 55. 
 
160. Комунальний заклад «Погребищенський дошкільний навчальний 

заклад №3 (ясла-садок) загального типу «Дивосвіт» (ідентифікаційний код 
35322919, вул. Київська 50/2, м. Погребище, Погребищенський район, 
Вінницька обл., 22200) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 175. 
 
161. Комунальний заклад Андрушівський дошкільний навчальний 

заклад загального розвитку «Сонечко» (ідентифікаційний код 26242166,  
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вул. Речмедіна 22А, с. Андрушівка, Погребищенський район, Вінницька 
область, 22255) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 13. 
 
162. Комунальна організація (установа, заклад) Комунальний заклад 

«Гопчицький дошкільний навчальний заклад загального розвитку» 
(ідентифікаційний код 26224501, вул. Центральна, 1 с. Гопчиця, 
Погребищенський район, Вінницька область, 22216) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 
163. Дзюньківський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

(ідентифікаційний код 37179544, вул. Кооперативна, 56, с. Дзюньків, 
Погребищенський район, Вінницька область, 22232) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 55. 
 
164. Мончинський дошкільний навчальний заклад загального розвитку 

(ідентифікаційний код 35322856, вул. Центральна, 56, с. Мончин, 
Погребищенський район, Вінницька область, 22246) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
165. Новофастівський дошкільний навчальний заклад (ідентифіка-

ційний код 26224530, вул. Ковалівка, 1, с. Новофастів, Погребищенський 
район, Вінницька область, 22223) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 
166. Плисківський дитячий дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

(ідентифікаційний код 26224547, вул. Шевченка, 25, с. Плисків, 
Погребищенський район, Вінницька область, 22252) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 
167. Комунальний заклад «Сніжнянський дошкільний навчальний 

заклад загального розвитку «Сонечко» (ідентифікаційний код 37926853, вул. 
Шкільна, 2, с. Сніжна, Погребищенський район, Вінницька область, 22222) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
168. Комунальна організація (установа, заклад) Старостинецький 

дошкільний навчальний заклад загального розвитку (ідентифікаційний код 
37179607, вул. Незалежності, 35, с. Старостинці, Погребищенський район, 
Вінницька область, 22212) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 
169. Комунальна організація (установа, заклад) Черемошненський 

дошкільний навчальний заклад загального розвитку (ідентифікаційний код 
37179649, вул. Хоменка, 12, с. Черемошне, Погребищенський район, 
Вінницька область, 22240) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
170. Комунальний заклад «Павлівський дошкільний навчальний заклад 

загального розвитку «Дзвіночок» (ідентифікаційний код 39494287, вул. 
Першотравнева, 42, с. Павлівка, Погребищенський район, Вінницька область, 
22260) з ліцензованим обсягом: 
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дошкільна освіта – 25. 
 
171. Комунальний заклад «Спичинецький дошкільний навчальний 

заклад загального розвитку «Веселка» (ідентифікаційний код 37926888,  
вул. Центральна, 10, с. Спичинці, Погребищенський район, Вінницька 
область, 22250) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта -  30. 
 
172. Комунальний заклад «Погребищенська загальноосвітня школа №1 

 І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 24895711, вул. Б.Хмельницького, 102, м. Погребище, 
Погребищенський район, Вінницька область 22200) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 200; 
базова середня освіта – 500; 
повна зальна середня освіта – 390. 
 
173. Комунальний заклад «Погребищенська загальноосвітня школа №2  

І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 26219760, вул. Київська, 50, м. Погребище, 
Погребищенський район, Вінницька область, 22200) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 350; 
базова середня освіта – 550; 
повна зальна середня освіта – 475. 
 
174. Комунальний заклад «Погребищенська загальноосвітня школа №4  

І-ІІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 26219865, вул. Центральна, 12, с. Погребище друге, 
Погребищенський район, Вінницька область, 22254) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова середня освіта – 80; 
повна зальна середня освіта – 40. 
 
175. Комунальний заклад «Борщагівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26220213, вул. Іскри і Кочубея, 8, с. Борщагівка, Погре-
бищенський район, Вінницька область, 22233) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 230; 
повна зальна середня освіта – 230. 
 
176. Комунальний заклад «Гопчицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26176601, вул. Кооперативна, 84, с. Гопчиця, Погребищенський 
район, Вінницька область, 22216) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 90; 
базова середня освіта – 110; 
повна зальна середня освіта – 50. 
 
177. Комунальний заклад «Дзюньківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26219813, вул. Кооперативна, 3, с. Дзюньків, Погребищенський 
район, Вінницька область, 22232) з ліцензованим обсягом: 
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початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 200; 
повна зальна середня освіта – 235. 
 
178. Комунальний заклад «Новофастівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26176647, вул. Садова, 14, с. Новофастів, Погребищенський 
район, Вінницька область, 22223) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 200; 
повна зальна середня освіта – 164. 
 
179. Комунальний заклад «Очеретнянська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
цйний код 26219824, вул. Центральна, 33, с. Очеретня, Погребищенський 
район, Вінницька область, 22253) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 48; 
базова середня освіта – 60; 
повна зальна середня освіта – 24. 
 
180. Комунальний заклад «Плисківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 26176104, вул. Центральна, 63, с. Плисків, 
Погребищенський район, Вінницька область, 22252) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 145; 
базова середня освіта – 235; 
повна зальна середня освіта – 120. 
 
181. Комунальний заклад «Степанківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26220420, вул. Шкільна, 20, с. Степанки, Погребищенський 
район, Вінницька область, 22242) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 150; 
повна зальна середня освіта – 100. 
 
182. Комунальний заклад «Спичинецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26219960, вул. Центральна, 4, с. Спичинці, Погребищенський 
район, Вінницька область, 22250) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 50; 
базова середня освіта – 50; 
повна зальна середня освіта – 50. 
 
183. Комунальний заклад «Ширмівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26219954, вул. Трудова, 19, с. Ширмівка, Погребищенський 
район, Вінницька область, 22210) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 120; 
повна зальна середня освіта – 50. 
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184. Комунальний заклад «Андрушівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26219894, вул. В. Речмедіна, 36А, с. Андрушівка, Погре-
бищенський район, Вінницька область, 22255) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 75; 
базова середня освіта – 125. 
 
185. Комунальний заклад «Булаївська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26219782, вул. Шкільна, 8, с. Булаї, Погребищенський район, 
Вінницька область, 22245) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова середня освіта – 60. 
 
186. Комунальний заклад «Бухнівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26222554, провулок Шкільний, 1, с. Бухни, Погребищенський 
район, Вінницька область, 22221) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 200. 
 
187. Комунальний заклад «Довгалівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 26219931, вул. Шкільна, 1, с. Довгалівка, 
Погребищенський район, Вінницька область, 22236) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 50; 
базова середня освіта – 50. 
 
188. Комунальний заклад «Мончинська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26219859, вул. Центральна, 61, с. Мончин, Погребищенський 
район, Вінницька область, 22246) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 100. 
 
189. Комунальний заклад «Морозівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26219842, вул. Зелена, 4, с. Морозівка, Погребищенський район, 
Вінницька область, 22220) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 140; 
базова середня освіта – 140. 
 
190. Комунальний заклад «Павлівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26220176, вул. Першотравнева, 24, с. Павлівка, Погребищенський 
район, Вінницька область, 22260) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 200; 
базова середня освіта – 260. 
 
191. Комунальний заклад «Розкопанська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
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ційний код 26220070, вул. Інтернаціональна, 1, с. Розкопане, Погре-
бищенський район, Вінницька область, 22263) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова середня освіта – 120. 
 
192. Комунальний заклад «Саражинецька загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 26220383, вул. Шкільна, 2, с. Саражинці, 
Погребищенський район, Вінницька область, 22230) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова середня освіта – 150. 
 
193. Комунальний заклад «Сніжнянська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26219902, вул. Шкільна, 2, с. Сніжна, Погребищенський район, 
Вінницька область, 22222) з ліцензованим обсмягом: 

початкова освіта – 150; 
базова середня освіта – 170. 
 
194. Комунальний заклад «Станилівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26220093, вул. Центральна, 24А, с. Станилівка, Погребищенський 
район, Вінницька область, 22214) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 100. 
 
195. Комунальний заклад «Черемошненська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Погребищенської районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26220360, вул. ім. Хоменка В.П., 12, с. Черемошне, 
Погребищенський район,  Вінницька область, 22240) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова середня освіта – 150. 
 
196. Малинківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня - дошкільний навчальний заклад» 
Погребищанського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26224524, с. Малинки, Погребищенський район, Вінницька область, 22209) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 25. 
 
197. Бджільнянський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

(ідентифікаційний код 37337403, вул. Гагаріна, 65, с. Бджільна, 23821 
Теплицький район, Вінницька область, 23840) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 28. 
 
198. Великомочульський дошкільний навчальний заклад «Казка» 

(ідентифікаційний код 36540983, вул. Медична, 1, с. Велика Мочулка, 
Теплицький район, Вінницька область, 23823) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30.  
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199. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко+» (ідентифікаційний код 
35516157, вул. Васі Черлінка, 1, с. Веселівка, Теплицький район, Вінницька 
область, 23850)  з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 47.  
 
200. Завадівський дошкільний навчальний заклад «Малятко» 

(ідентифікаційний код 37337471, вул. Спортивна, 7, с. Завадівка, Теплицький 
район, Вінницька область , 23832 ) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
201. Залузький дошкільний навчальний заклад загального типу 

(ідентифікаційний код 36287006, вул. Центральна, 3, с. Залужжя, Теплицький 
район, Вінницька область, 23806 ) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
202. Комарівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

(ідентифікаційний код 36540953, вул. Шкільна, 14, с. Комарівка, Теплицький 
район, Вінницька область, 23812) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
203. Комунальна організація (установа, заклад) Костюківський 

дошкільний навчальний заклад (ідентифікаційний код 38838365, вул. Коцю-
бинського, 6, с. Костюківка, Теплицький район, Вінницька область, 23844) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 28. 
 
204. Комунальна організація (установа, заклад) Кожухівський 

дошкільний навчальний заклад «Сонечко» (ідентифікаційний код 38838454, 
вул. Садова, 33, с. Кожухівка, Теплицький район,  Вінницька область, 23851) 
з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 28. 
 
205. Маломочульський дошкільний навчальний заклад загального  

розвитку комунальної форми власності (ідентифікаційний код 33966452,  
вул. Незалежності, 35, с. Мала Мочулка, Теплицький район, Вінницька 
область, 23834) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30.  
 
206. Метанівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

(ідентифікаційний код 36822259, вул. Центральна, 45 Б, с. Метанівка, 
Теплицький район, Вінницька область, 23831) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 68.  
 
207. Комунальна організація (установа, заклад) Орлівський дошкільний 

навчальний заклад (ідентифікаційний код 38838517, вул. Івана Діброви, 12,   
с. Орлівка, Теплицький район,  Вінницька область, 23833) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 28. 
 
208. Петрашівський дошкільний навчальний заклад загального 

розвитку (ідентифікаційний код 36286919, вул. Шкільна, 1, с. Петрашівка, 
Теплицький район, Вінницька область, 23830) з ліцензованим обсягом: 
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дошкільна освіта – 32.  
 
209. Погорільський дошкільний навчальний заклад (ідентифікаційний 

код 36822238, вул. Центральна, 2, с. Погоріла, Теплицький район, Вінницька 
область, 23854) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 
210. Пологівський дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» 

(ідентифікаційний код 37337424, вул. Чкалова, 20, с. Пологи, Теплицький 
район, Вінницька область, 23841) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 28.  
 
211. Комунальна організація (установа, заклад) Росошанський 

дошкільний навчальний заклад «Ромашка» (ідентифікаційний код 38838428, 
вул. Перемоги, 159, с. Росоша, Теплицький район,  Вінницька область, 23851) 
з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 34. 
 
212. Розкошівський дошкільний навчальний заклад загального 

розвитку «Перлинка» (ідентифікаційний код 36286924, вул. Центральна, 60, 
с. Розкошівка, Теплицький район, Вінницька область , 23813)  з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 20.  
 
213. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Соболівка 

Теплицького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26234637, 
вул. 40-річчя Перемоги, 37, с. Соболівка Теплицький район, Вінницька 
область, 23820) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 140.  
 
214. Степанівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку 

(ідентифікаційний код 26234600, вул. Миру, 1, с. Степанівка, Теплицький 
район, Вінницька область, 23814) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 70. 
 
215. Стражгородський дошкільний навчальний заклад загального 

розвитку  «Сонечко» (ідентифікаційний код  36286950, вул. Шкільна, 49,      
с. Стражгород, Теплицький район,  Вінницька область, 23807) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 28.  
 
216. Комунальна організація (установа, заклад) Сашанський 

дошкільний навчальний заклад «Сонечко» (ідентифікаційний код 38838407, 
вул. Вишнева, 54, с. Саша,  Теплицький район,  Вінницька область, 23843)  з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15.  
 
217. Удицький дошкільний навчальний заклад «Веселка»  

(ідентифікаційний код  38838412, вул. Центральна, 5, с. Удич, Теплицький 
район,  Вінницька область, 23853)  з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 57.  
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218. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок смт. Теплик 
Теплицького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26234592, 
вул.Гоголя, 3, смт Теплик, Теплицький район, Вінницька область, 23800) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 192.  
 
219. Дошкільний навчальний заклад «Казка» (ідентифікаційний код  

35229268, вул. Шкільна, 1, с. Шиманівка, Теплицький район, Вінницька 
область, 34822) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 26.  
 
220. Брідоцький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа  

І ступеня – дошкільний навчальний заклад" Теплицької районної ради 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26234936, вул. Шкільна, 4,            
с. Брідок, Теплицький район, Вінницька область, 23824) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 89. 
 
221. Побірський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа  

І ступеня – дошкільний навчальний заклад" Теплицької районної ради 
Вінницької області   (ідентифікаційний код 41538569, вул. Шкільна, 1,           
с. Побірка, Теплицький район, Вінницька область, 23835) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 80.  
 
222. Загальноосвітня школа І-П ступенів с. Бджільна Теплицький район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26234920,  вул. Якова Дем’яни-
шина, 12, с. Бджільна, Теплицький район,  Вінницька область, 83840) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 100. 
 
223. Загальноосвітня школа І-П ступенів с. Завадівка Теплицький район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26234942, вул. Молодої Гвардії, 2, 
с. Завадівка, Теплицький район, Вінницька область, 23832) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 100. 
 
224. Загальноосвітня школа І-П ступенів с. Залужжя Теплицький район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26234913, вул. Центральна, 2,        
с. Залужжя, Теплицький район,  Вінницька область, 23806) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 75. 
 
225. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Комарівка Теплицький 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26234787, вул. Шкільна, 15, 
с. Комарівка, Теплицький район, Вінницька область, 23812) з ліцензованим 
обсягом: 
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початкова освіта – 50; 
базова освіта – 110. 
 
226. Загальноосвітня школа І-П ступенів с. Мала Мочулка Теплицький 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26234669, вул. Незалеж-
ності, 40, с. Мала Мочулка, Теплицький район,  Вінницька область, 23834) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 72; 
базова освіта – 95. 
 
227. Загальноосвітня школа І-П ступенів с. Метанівка Теплицький 

район Вінницька область (ідентифікаційний код  26234675, вул. Центральна, 
114 с. Метанівка, Теплицький район,  Вінницька область, 23831) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 88; 
базова освіта – 104. 
 
228. Загальноосвітня школа І-П ступенів с. Орлівка Теплицький район 

Вінницька область (ідентифікаційний код  26234646, вул. Гагаріна, 1,            
с. Орлівка,  Теплицький район,  Вінницька область, 23833) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 110. 
 
229. Загальноосвітня школа І-П ступенів с. Погоріла Теплицький район 

Вінницька область (ідентифікаційний  код 26234907, вул. Незалежності, 43,  
с. Погоріла, Теплицький район,  Вінницька область, 23854) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 70; 
базова освіта – 110. 
 
230. Загальноосвітня школа І-П ступенів с. Росоша Теплицький район 

Вінницька область (ідентифікаційний код26234866, вул. Перемоги, 1,            
с. Росоша, Теплицький район,  Вінницька, 23851) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 50; 
базова освіта – 70. 
 
231. Загальноосвітня школа І-П ступенів с. Розкошівка Теплицький 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26234706, вул. Центральна, 
64, с. Розкошівка, Теплицький район,  Вінницька область, 23813) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 120. 
 
232. Загальноосвітня школа І-П ступенів с. Стражгород Теплицький 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26234741, вул. Шкільна, 5,   
с. Стражгород, Теплицький район,  Вінницька область, 23807) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 130. 
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233. Загальноосвітня школа І-П ступенів с. Соболівка Теплицький 
район Вінницька  область (ідентифікаційний код 26234876, вул. Суворова, 
12, с. Соболівка, Теплицький район, Вінницька область, 23820) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 85; 
базова освіта –  75. 
 
234. Загальноосвітня школа І-П ступенів с. Шиманівка Теплицький 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26234758, вул. 1 Травня, 2,   
с. Шиманівка, Теплицький район,  Вінницька область,  23822) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта –  60. 
 
235. Загальноосвітня школа І-Ш ступенів с. Веселівка Теплицький 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26234770,  вул. Центральна, 
3, с. Веселівка, Теплицький район, Вінницька область,  23850) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта –  60; 
повна загальна середня освіта – 20. 
 
236. Загальноосвітня школа І-Ш ступенів с. Велика Мочулка 

Теплицький район Вінницька область (ідентифікаційний код 26234824, вул. 
Шкільна, 14, с. Велика Мочулка, Теплицький район, Вінницька область, 
23823) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
237. Загальноосвітня школа І-Ш ступенів с. Петрашівка Теплицький 

район Вінницька  область (ідентифікаційний код 26234801, вул. Шкільна, 1, 
с. Петрашівка, Теплицький район, Вінницька область, 23830) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта –  65; 
базова освіта –  200; 
повна загальна середня освіта – 55. 
 
238. Загальноосвітня школа І-Ш ступенів с. Пологи Теплицький район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26234818, вул. Кузнєцова, 27,        
с. Пологи, Теплицький район,  Вінницька область, 23841)  з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта –  40; 
базова освіта –  60; 
повна загальна середня освіта – 30. 
 
239. Загальноосвітня школа І-Ш ступенів с. Степанівка Теплицький 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26234793, вул. Миру, 3–А,  
с. Степанівка,  Теплицький район,  Вінницька область, 23814) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта –  120; 
базова освіта –  160; 
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повна загальна середня освіта – 40. 
 
240. Загальноосвітня школа І-Ш ступенів с. Соболівка Теплицький 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26234712, вул. братів 
Скакодубів, 2, с. Соболівка,  Теплицький район,  Вінницька область, 23820) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  191; 
базова освіта –  206; 
повна загальна середня освіта – 68. 
 
241. Загальноосвітня школа І-Ш ступенів  №1 смт. Теплик Теплицький 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 25918992, вул. Незалежності, 
20, смт Теплик, Теплицький район,  Вінницька область, 23800) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  400; 
базова освіта –  450; 
повна загальна середня освіта – 350. 
 
242. Загальноосвітня школа І-Ш ступенів №2 смт.Теплик Теплицький 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26234853, вул. Агрономічна, 
25, смт Теплик, Теплицький район,  Вінницька область, 23800) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  160; 
базова освіта –  220; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
243. Загальноосвітня школа І-Ш ступенів с.Удич Теплицький район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26234830, вул. 9 Травня, 1, с. Удич, 
Теплицький район,  Вінницька область,  23853) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  165; 
базова освіта –  165; 
повна загальна середня освіта – 165. 
 
244. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Березна Хмільницького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26224122, вул. І. Богуна 3–А,        
с. Березна, Хмільницький район, Вінницька область, 22052) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 35; 
початкова освіта – 120; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
245. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Кушелівка Хмільницького 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26224027, вул. Зарічанська 
1, с. Кушелівка, Хмільницький район, Вінницька область, 22060) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 24; 
початкова освіта – 58; 
базова освіта – 60; 
повна загальна середня освіта – 30. 
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246. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Лозова Хмільницького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26224145, вул. Дачна 5, с. Лозова, 
Хмільницький район, Вінницька область, 22054) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 24; 
початкова освіта – 100; 
базова освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
247. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Сальниця Хмільницький район 
Вінницька область (ідентифікаційний код 26223737, вул. Соборна 48,            
с. Сальниця, Хмільницький район, Вінницька область, 22022) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 61; 
початкова освіта – 66; 
базова освіта – 84; 
повна загальна середня освіта – 32. 
 
248. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Сьомаки 
Хмільницького району Вінницької області (ідентифікаційний  код 26223944, 
вул. Шкільна, 2, с. Сьомаки Хмільницький район, Вінницька область, 22070) 
з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 50; 
базова освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
249. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Томашпіль Хмільницького 
району Вінницької області (ідентифікаційний  код 26223973, вул. І. Богуна 
16, с. Томашпіль, Хмільницький район, Вінницька область, 22067) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта –  75; 
базова освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
250. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Великий Острожок Хмільниць-
кого району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223967, вул. 
Шкільна 1, с. Великий Острожок, Хмільницький район, Вінницька область, 
22040) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 22; 
початкова освіта –  70; 
базова освіта – 100. 

 
251. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Колибабинці  Хмільницького 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223832, вул. Поштова 1 



35 

 

А, с. Колибабинці, Хмільницький район, Вінницька область, 22072) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 24; 
початкова освіта –  56; 
базова освіта – 60. 
 
252. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Подорожня Хмільницького 
району Вінницької області (ідентифікаційний код  26224375,  вул. Шевченка 
11, с. Подорожня, Хмільницький район, Вінницька область, 22072) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 26; 
початкова освіта –  30; 
базова освіта – 52. 
 
253. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня-

дошкільний навчальний заклад» с. Лелітка Хмільницького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код  26224116, вул. Лесі Українки      
25 А, с. Лелітка, Хмільницький район, Вінницька область, 22008) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 17; 
початкова освіта – 108. 
 
254. Опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Уланів  

Хмільницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 20087813,  
вул. Соборна 12, с. Уланів,  Хмільницький район,  Вінницька область, 22032) 
з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 60; 
початкова освіта –  326; 
базова освіта – 700; 
повна загальна середня освіта – 300. 
 
255. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. В. Митник Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 25918704, вул. Гагаріна 1,  
с. В. Митник, Хмільницький район, Вінницька область, 22060) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  150; 
базова освіта – 200; 
повна загальна середня освіта – 70. 
 
256. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Вишенька Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26224139,  вул. Центральна 
9, с. Вишенька, Хмільницький район, Вінницька область, 22041) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  62; 
базова освіта – 80; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
257. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Зозулинці Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223861, вул. Шевченка 
141, с. Зозулинці, Хмільницький район, Вінницька область, 22036) з 
ліцензованим обсягом: 
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початкова освіта –  40; 
базова освіта – 70; 
повна загальна середня освіта – 30. 
 
258. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кропивна Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223996, вул. Миру 49,  
с. Кропивна, Хмільницький район,  Вінницька область, 22036) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта –  62; 
базова освіта – 85; 
повна загальна середня освіта – 45. 
 
259. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кустівці Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223772,  вул. Шкільна 1, 
с. Кустівці Хмільницький район,  Вінницька область, 22036) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта –  40; 
базова освіта – 60; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
260. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Лип’ятин Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223795, вул. Лесі 
Українки 2, с. Лип’ятин, Хмільницький район,  Вінницька область, 22020) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  40; 
базова освіта – 30; 
повна загальна середня освіта – 110. 
 
261. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Лозна Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223915, вул. Шкільна  4, 
с. Лозна, Хмільницький район,  Вінницька область, 22045) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта –  60; 
базова освіта – 92; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
262. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Мар’янівка  Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26224046, вул. Центральна 
46, с. Мар’янівка, Хмільницький район, Вінницька область, 22010) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  60; 
базова освіта – 102; 
повна загальна середня освіта – 30. 
 
263. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Маркуші Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223813,  вул. Богдана 
Хмельницького 3,  с. Маркуші, Хмільницький район,  Вінницька область, 
22030) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  110; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 60. 
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264. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Порик  Хмільницького 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223803, вул. Шкільна 22, 
с. Порик, Хмільницький район,  Вінницька область, 22066)  з ліцензованим 
обсягом:  

початкова освіта –  108; 
базова освіта – 138; 
повна загальна середня освіта – 54. 
 
265. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Ш. Гребля Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223759, вул. Центральна 
73 а, с. Ш. Гребля Хмільницький район,  Вінницька область, 22065)  з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  100; 
базова освіта – 170; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
266. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Білий Рукав Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223826, вул. Шевченка 
42, с. Б. Рукав, Хмільницький район, Вінницька область, 22071) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  27; 
базова освіта – 35. 
 
267. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Голодьки  Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код  26224056, вул. Подільська 
28,  с. Голодьки, Хмільницький район, Вінницька область, 22064) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  50; 
базова освіта – 90. 
 
268. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Куманівці Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223950, вул. Кошового 1 
А, с. Куманівці, Хмільницький район, Вінницька область, 22053) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  60; 
базова освіта – 80. 
 
269. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Скаржинці Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223849, вул. Парсяка 21, 
с. Скаржинці, Хмільницький район, Вінницька область, 22011) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  40; 
базова освіта – 60. 
 
270. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Соколова Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223909, вул. Гагаріна 
101, с. Соколова, Хмільницький район, Вінницька область, 22009) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  60; 
базова освіта – 80. 
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271. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Терешпіль Хмільницького 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223988, вул. Перемоги, 
9, с. Терешпіль, Хмільницький район, Вінницька область, 22009) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  100; 
базова освіта – 120. 
 
272. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Торчин Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26224085,  вул. Польова 1, 
с. Торчин Хмільницький район,  Вінницька область, 22009) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта –  62; 
базова освіта – 130. 
 
273. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Філіопіль Хмільницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний 26223855, вул. Центральна 25, 
с. Філіопіль Хмільницький район,  Вінницька область, 22009)  з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта –  40; 
базова освіта – 68. 
 
274. Білорукавський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Сьомаківської сільської ради (ідентифікаційний код 39528834, 
вул. Шевченка 54, с. Білий Рукав, Хмільницький район, Вінницька область, 
22071) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
275. Великомитницький дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Великомитницької сільської ради (ідентифікаційний код 39530141, 
площа Перемоги, 5, с. Великий Митник, Хмільницький район, Вінницька 
область, 22060) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 58. 
 
276. Вишеньківський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Вишеньківської сільської ради (ідентифікаційний код 39523443,  
вул. Колгоспна 1/1, с. Вишенька, 22041) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
277. Голодьківський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Голодьківської сільської ради (ідентифікаційний код 39518700, 
вул. Миру 5А, с. Голодьки, Хмільницький район, Вінницька область, 22064) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 42. 
 
278. Куманівецький дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Куманівецької сільської ради (ідентифікаційний код 39525424, 
вул. Новоселів 1, с. Куманівці, Хмільницький район, Вінницька область, 
22053) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 23. 
 
279. Кустовецький дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Кустовецької сільської ради (ідентифікаційний код 39522696, вул. 
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Коцюбинського, 1, с. Кустівці, Хмільницький район, Вінницька область, 
22044) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25.  
 
280. Крижанівський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Крижанівської сільської ради (ідентифікаційний код 39528698,  
вул. Привокзальна 1, с. Крижанівка, Хмільницький район, Вінницька 
область, 22042) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
281. Лип`ятинський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Лип`ялтинської сільської ради (ідентифікаційний код 39528970,  
вул. Лесі Українки 3, с. Лип`ятин, Хмільницький район, Вінницька область, 
22020) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 
282. Лознянський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Лознянської сільської ради (ідентифікаційний код 39522649, вул. 
Садова, 4, с. Лозна, Хмільницький район, Вінницька область, 22045) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 
283. Мар`янівський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Мар`янівської сільської ради (ідентифікаційний код 39515597,  
вул. Центральна 33, с. Мар`янівка, Хмільницький район, Вінницька область, 
22010) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 22. 
 
284. Маркушівський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Маркушівської сільської ради (ідентифікаційний код 39522827, 
вул. Богдана Хмельницького 3А, с. Маркуші, Хмільницький район, 
Вінницька область, 22030) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 34. 
 
285. Порицький дошкільний навчальний заклад комунальної власності 

Порицької сільської ради (ідентифікаційний код 39522591, вул. Свободи,     
60 В, с. Порик, Хмільницький район, Вінницька область, 22066) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 
286. Пустовійтівський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Пустовійтівської сільської ради (ідентифікаційний код 39526161,  
вул. Центральна 156 А, с. Пустовійти, Хмільницький район, Вінницька 
область, 22036) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 23. 
 
287. Скаржинецький дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Скаржинецької сільської ради (ідентифікаційний код 39538753, 
вул. Парсяка 9, с. Скаржинці, Хмільницький район, Вінницька область, 
22011) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 45. 
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288. Соколівський заклад дошкільної освіти комунальної власності 
Соколівської сільської ради (ідентифікаційний код 39515500,  
вул. Грушевського 2, Хмільницький район, Вінницька область, 22009) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 32. 
 
289. Терешпільський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Терешпільської сільської ради (ідентифікаційний код 39518559, 
вул. Польова. 33, с. Терешпіль, Хмільницький район, Вінницька область, 
22014) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
290. Уланівський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Уланівської  сільської ради (ідентифікаційний код 39533524, вул. 
Миру 19, с. Уланів, Хмільницький район, Вінницька область, 22032) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 132. 
 
291. Широкогребельський дошкільний навчальний заклад комунальної 

власності Широкогребельської сільської ради (ідентифікаційний код 
39538114, вул. Першотравнева 80 В, с. Широка Гребля, Хмільницький район, 
Вінницька область, 22065) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
292. Комунальний заклад «Бабчинецький заклад дошкільної освіти 

«Світанок» Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 34145271, вул. Шкільна, 4, с. Бабчинці, 
Чернівецький район, Вінницька область,24132) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 80. 
 
293. Комунальний заклад «Березівський заклад дошкільної освіти 

«Берізка» Березівської сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 36834086, вул. Перемоги, 44, с. Березівка, 
Чернівецький район, Вінницька область, 24111) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 48. 
 
294. Комунальний заклад «Білянський заклад дошкільної освіти 

«Вишенька» Білянської сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 26339242, вул. Незалежності, 22, с. Біляни, 
Чернівецький район, Вінницька область, 24110) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 
295. Комунальний заклад «Борівський заклад дошкільної освіти 

«Сонечко» Борівської сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 26243007, пров. Незалежності, 1/7, с. Борівка, 
Чернівецький район, Вінницька область, 24123) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –110. 
 
296. Комунальний заклад «Букатинський заклад дошкільної освіти 

«Бокотик» Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 41568881, вул. Варшка, 47, с. Букатинка, 
Чернівецький район, Вінницька область, 24131) з ліцензованим обсягом: 
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дошкільна освіта – 20. 
 
297. Комунальний заклад «Володіївецький заклад дошкільної освіти 

«Сонечко» Володіївецької сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код  26335726 вул. Ринкова, 6, с. Володіївці, 
Чернівецький район,  Вінницька область, 24120) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
298. Комунальний заклад «Гонтівський заклад дошкільної освіти 

«Світанок» Гонтівської сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код  26242966,  вул. Шевченка 20 е, с. Гонтів-
ка, Чернівецький район, Вінницька область, 24112) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 
299. Комунальний заклад «Лозівський заклад дошкільної освіти 

«Надія» Лозівської сільської ради Чернівецького району Вінницької області» 
(ідентифікаційний код  35419033, вул. Зарічна, 13, с. Лозове, Чернівецький 
район, Вінницька область, 24114) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
300. Комунальний заклад «Мазурівський заклад дошкільної освіти 

«Ромашка» Мазурівської сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 26242858, вул. Незалежності, 13, с. Мазурів-
ка, Чернівецький район, Вінницька область, 24106) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 110. 
 
301. Комунальний заклад «Моївський заклад дошкільної освіти 

«Малятко» Моївської сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код  26242864, вул. Шкільна, 1-Б, с. Моївка, 
Чернівецький район, Вінницька область, 24133) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 138. 
 
302. Комунальний заклад «Сокільський заклад дошкільної освіти 

«Веселка» Сокільської сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код  26243088, вул. Незалежності, 77, с. Сокіл, 
Чернівецький район, Вінницька область, 24124) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 48. 
 
303. Комунальний заклад «Чернівецький заклад дошкільної освіти 

«Дзвіночок» Чернівецької селищної ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код  26242806, вул. Святомиколаївська, 208,  
смт  Чернівці, Чернівецький район, Вінницька область, 24100) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 70. 
 
304. Сьомацька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (ідентифікаційний 

код  26242427, вул. Шкільна,1 с. Сьомаки, Жмеринський район, Вінницька 
область, 23131) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 50; 
базова освіта – 60. 
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305. Комунальний заклад «Бабчинецька загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 21724268, вул. Незалежності, 36, с. Бабчинці, 
Чернівецький район, Вінницька область, 24132)  з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 200; 
базова освіта – 255; 
повна загальна середня освіта – 105. 
 
306. Бабчинецька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 26243199, вул. Мартинюка, 55, с. Бабчинці, Чернівецький район, 
Вінницька область, 24132) )  з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 90. 
 
307. Комунальний заклад «Березівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Чернівецької районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний 
код 26242982, вул. Центральна, 7, с. Березівка, Чернівецький район, Він-
ницька область, 24111) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 250; 
базова освіта – 350; 
повна загальна середня освіта – 180. 
 
308. Комунальний заклад «Білянська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Чернівецької районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний 
код  26242930,  вул. Щаслива, 2, с. Біляни, Чернівецький район, Вінницька 
область, 24110) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
309. Комунальний заклад «Борівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Чернівецької районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний 
код  21723984, вул. Перемоги 20/2, с. Борівка, Чернівецький район, 
Вінницька область, 24123) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 124; 
базова освіта –300; 
повна загальна середня освіта – 200. 
 
310. Комунальний заклад «Борівська загальноосвітня школа І – ІІ 

ступенів Чернівецької районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний 
код  26243183,  вул. Соборна, 63, с. Борівка, Чернівецький район, Вінницька 
область, 24123) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –70; 
базова освіта – 85. 
 
311. Комунальний заклад «Букатинська загальноосвітня школа І 

ступеня Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код  26242924, вул. Варшка, 47, с. Букатинка, 
Чернівецький район, Вінницька область, 24123) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
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312. Комунальний заклад «Вило-Ярузька загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів Бабчинецької сільської ради Чернівецького району Вінницької 
області»  (ідентифікаційний код 26243303, вул. Центральна, 33, с. Вила-
Ярузькі, Чернівецький район, Вінницька область, 24130) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 50; 
базова освіта – 70; 
повна загальна середня освіта – 30. 
 
313. Комунальний заклад «Володіївецька загальноосвітня школа І – ІІ 

ступенів Чернівецької районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний 
код 26242841, вулиця Миру,38, с. Володіївці, Чернівецький район,  Він-
ницька область, 24120) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 50; 
базова освіта – 100; 
 
314. Комунальний заклад «Гонтівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Чернівецької районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний 
код 26242918, вул. Миру, 1, с. Гонтівка, Чернівецький район, Вінницька 
область, 24112) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 75; 
базова освіта – 85; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
315. Комунальний заклад «Лозівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Чернівецької районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний 
код  26242812, вул. Соборна, 2, с. Лозове, Чернівецький район, Вінницька 
область, 24114) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 72; 
повна загальна середня освіта – 30. 
 
316. Комунальний заклад «Мазурівська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Чернівецької районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний 
код  26242976,  вул. Незалежності, 90, с. Мазурівка, Чернівецький район, 
Вінницька область, 24106) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 125; 
базова освіта – 160; 
повна загальна середня освіта – 65. 
 
317. Комунальний заклад «Моївська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Чернівецької районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний 
код  26242887, вул. Шкільна, 1, с. Моївка, Чернівецький район, Вінницька 
область, 24133) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта – 160; 
повна загальна середня освіта – 109. 
 
318. Комунальний заклад «Сокільська загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Чернівецької районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний 
код  26242901, вул. Незалежності, 98, с. Сокіл, Чернівецький район, Він-
ницька область, 24124) з ліцензованим обсягом: 
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початкова освіта – 150; 
базова освіта – 200; 
повна загальна середня освіта – 150. 
 
319. Комунальний заклад «Чернівецька загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів №1 Чернівецької районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код  26242798, вул. Святомиколаївська, 198, смт  Чернівці, Чернівець-
кий район, Вінницька область, 24100) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта – 210; 
повна загальна середня освіта – 90. 
 
320. Комунальний заклад «Чернівецька загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів №2 Чернівецької районної ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код  24897696, вул. Мічуріна, 39, смт  Чернівці, Чернівецький район, 
Вінницька область, 24100)  з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта – 180; 
повна загальна середня освіта – 70. 
 
321. Комунальний заклад «Саїнський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок Чернівецької районної 
ради Вінницької області» (ідентифікаційний код  26242835, вул. Центральна, 
46/2, с. Саїнка, Чернівецький район, Вінницька область, 24122) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 50; 
базова освіта – 60; 
 
322. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Буша  Ямпільський район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 26229237, вул. Шкільна, 28,           
с. Буша, Ямпільський район, Вінницька область, 24523) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 85; 
базова освіта – 115; 
повна загальна середня освіта - 30. 
 
323. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. В. Кісниця Ямпільський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 13323785, вул. Шевченка, 
89, с. В. Кісниця, Ямпільський район, Вінницька область, 24546) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 200; 
базова освіта – 260; 
повна загальна середня освіта – 80. 
 
324. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Гальжбіївка Ямпільський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код13325488, вул. Незалежності, 
26, с. Гальжбіївка, Ямпільський район, Вінницька область, 24504) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 90; 
базова освіта – 115; 
повна загальна середня освіта – 45. 
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325. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Дзигівка Ямпільський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 13325904, с. Дзигівка, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24531) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 200; 
базова освіта – 260; 
повна загальна середня освіта – 100. 
 
326. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Довжок Ямпільський район 

Вінницька область (ідентифікаційний код 25512706, с. Довжок, Ямпільський 
район, Вінницька область, 24544) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 200; 
базова освіта – 230; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
327. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Качківка  Ямпільський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 20100426, с. Качківка, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24533) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова освіта – 160; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
328. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Клембівка  Ямпільський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код  26244389, с. Клембівка, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24532) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 200; 
базова освіта – 260; 
повна загальна середня освіта – 100. 
 
329. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Миронівка Ямпільський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 13325465, вул. Шевченка, 
32, с. Миронівка, Ямпільський район, Вінницька область, 24526) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 224; 
базова освіта –  300; 
повна загальна середня освіта – 100. 
 
330. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Гонорівка Ямпільський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26242226, вул. 40-річчя 
Перемоги, 2Б, с. Гонорівка, Ямпільський район, Вінницька область, 24522) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 200; 
базова освіта – 200; 
повна загальна середня освіта – 90. 
 
331. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Писарівка Ямпільський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 26176280, вул. Шевченка, 
21, с. Писарівка, Ямпільський район, Вінницька область, 24535) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 170; 
базова освіта –  200; 
повна загальна середня освіта – 50. 
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332. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Придністрянське  Ямпіль-

ський район Вінницька область (ідентифікаційний код 26220006, с. Придні-
стрянське, Ямпільський район, Вінницька область, 24543) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 90; 
повна загальна середня освіта – 30. 
 
333. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Цекинівка  Ямпільський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 13323153, вул. Центральна, 
83, с. Цекинівка, Ямпільський район, Вінницька область, 24545) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 110; 
базова освіта – 160; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
334. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 м. Ямпіль Вінницька 

область (ідентифікаційний код 13326648, вул. Незалежності, 1, м. Ямпіль, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24500) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 200; 
базова освіта – 200; 
повна загальна середня освіта – 100. 
 
335. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені Івана Богуна            

м. Ямпіль Вінницька область (ідентифікаційний код 13324744, вул. Свободи, 
154/2, м. Ямпіль, Ямпільський район, Вінницька область, 24500) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 500; 
базова освіта – 500; 
повна загальна середня освіта – 300. 
 
336. Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І ступеня – 

гімназія Ямпільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26244797, вул. Мануїла Казачинського, 7, м. Ямпіль, Ямпільський район, 
Вінницька область, 24500) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 200; 
базова освіта – 200; 
повна загальна середня освіта – 100. 
 
337. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Северинівка Ямпільський 

район Вінницька область (ідентифікаційний код 13322610, вул. Центральна, 
25, с. Северинівка, Ямпільський район, Вінницька область, 24540) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 150; 
базова освіта – 150 
 
338. Ямпільська районна загальноосвітня сільськогосподарська  школа 

І-ІІІ ступенів с. Пороги Ямпільський район Вінницька область (ідентифіка-
ційний код 13322194, вул. Райдужна, 1А, с. Пороги, Ямпільський район, 
Вінницька область, 24512) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 70; 
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базова освіта – 90; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
339. Навчально-виховний комплекс (дошкільний заклад – загально-

освітня середня школа І-ІІІ ступенів) с. Михайлівка Ямпільський район 
Вінницька область (ідентифікаційний код 26223358, с. Михайлівка, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24527) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 19; 
початкова освіта – 120; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 30. 
 
340. Навчально-виховний комплекс (дошкільний заклад – загально-

освітня середня школа І-ІІ ступенів) с. Безводне Ямпільський район 
Вінницька область (ідентифікаційний код 26220288, с. Безводне, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24530) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 120; 
початкова освіта – 100; 
базова освіта – 100. 
 
341. Навчально-виховний комплекс (дошкільний заклад – загально-

освітня середня школа І-ІІ ступенів) с. Добрянка Ямпільський район 
Вінницька область (ідентифікаційний код 26223563,  вул. Лісова, 2, с. Доб-
рянка, Ямпільський район, Вінницька область, 24513) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 23; 
початкова освіта – 80; 
базова освіта – 100 
 
342. Навчально-виховний комплекс (дошкільний заклад загально-

освітня середня школа І-ІІ ступенів) с. Вітрівка Ямпільський район 
Вінницька область (ідентифікаційний код 26228505, с. Вітрівка, Ямпільський 
район, Вінницька область, 24521) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта –  40; 
базова освіта – 60. 
 
343. Навчально-виховний комплекс (дошкільний заклад – загально-

освітня середня школа І-ІІ ступенів) с. Ратуш Ямпільський район Вінницька 
область (ідентифікаційний код 13324738, вул. Незалежності, 57, с. Ратуш, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24534) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 27; 
початкова освіта – 92; 
базова освіта – 100. 
 
344. Навчально-виховний комплекс (дошкільний заклад – загально-

освітня середня школа І-ІІ ступенів) с. Русава, Ямпільський район Вінницька 
область (ідентифікаційний код 26228440,  вул. Центральна, 1, с. Русава, 
Ямпільський район, Вінницька область, 24510) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 96; 
початкова освіта – 50; 
базова освіта – 70. 
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345. Брацлавський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» Брацлавської селищної ради Неми-
рівського району Вінницької області (ідентифікаційний код 25513172, вул. 
Шкільна, 7,  смт Брацлав, Немирівський район, Вінницька область, 22870) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 220; 
базова освіта – 220; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
346. «Сокілецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Немирівської 

районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний код 25845974,  
вул. Михайлівська, 15, с. Сокілець, Немирівський район, Вінницька область, 
22846) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 20. 
 
347. «Дубовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Немирівської 

районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний код 25946184, вул. 
Шкільна, 10, с. Дубовець, Немирівський район, Вінницька область, 22820) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта –44; 
повна загальна середня освіта – 20. 
 
348. «Бугаківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Немирівської 

районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний код 26228580,  
вул. Шкільна, 1, с. Бугаків, Немирівський район, Вінницька область, 22852) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта – 85. 
 
349. Комунальний заклад «Чуківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  ім. Івана Бенери  Немирівської районної ради Вінницької області»  
(ідентифікаційний код 26227876, вул. Леонтовича, 4, с. Чуків, Немирівський 
район, Вінницька область, 22851) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 72; 
базова освіта – 90; 
повна загальна середня освіта – 38. 
 
350. «Юрковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Немирівської 

районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний код 26227847,  
вул. Центральна, 8, с. Юрківці, Немирівський район, Вінницька область, 
22863) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 54; 
базова освіта – 69; 
повна загальна середня освіта – 28. 
 
351 «Муховецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Немирівської 

районної ради Вінницької області»  (ідентифікаційний код 26224317, вул. 
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Гагаріна, 28, с. Мухівці, Немирівський район, Вінницька область, 22840) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта –  110; 
повна загальна середня освіта – 30. 
 
352. Комунальний заклад «Ситковецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Ситковецької селищної ради Немирівського району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 24900027, вул. Івана Франка, 5, селище 
міського типу Ситківці, Немирівський район, Вінницька область, 22865) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова освіта – 160; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
353. Комунальний заклад «Ометинецька загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Мельниківської сільської ради Немирівського району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 26224330, вул. Центральна, 7 , с. Ометинці, 
Немирівський район, Вінницька область, 22862) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 65; 
базова освіта – 85. 
 
354. Комунальний заклад «Вищекропивнянська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Ситковецької селищної ради Немирівського району Вінницької 
області»  (ідентифікаційний код 25918756, вул. Центральна, 4, с. Вища 
Кропивна, Немирівський район, Вінницька область, 22867) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта – 60; 
повна загальна середня освіта – 25. 
 
355. Комунальний заклад «Воловодівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Ковалівської сільської ради, Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 25918745, вул. Миру, 22, с. Воловодівка, Немирівський район, 
Вінницька область, 22810) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова освіта – 140; 
повна загальна середня освіта – 100. 
 
356. Комунальний заклад «Новообиходівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Райгородської сільської ради, Немирівського району, 
Вінницької області» (ідентифікаційний код 26234971, вул. Мельника, 26,       
с. Нові Обиходи, Немирівський район, Вінницька область, 22856) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта – 75; 
повна загальна середня освіта – 25. 
 
357. Комунальний заклад «Мельниківська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Мельниківської сільської ради Немирівського району 
Вінницької області» (ідентифікаційний код 26234190, вул. Миру, 11,              
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с. Мельниківці, Немирівський район, Вінницька область, 22860) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 200; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
358. «Новоселівська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  Немирівської 

районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний код 26228404,  
вул. Шкільна, 20, с. Новоселівка, Немирівський район, Вінницька область, 
22883) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 20; 
базова освіта – 24. 
 
359. Комунальний заклад «Монастирська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів Брацлавської селищної ради Немирівського району, Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 26224323, вул. Центральна, 112, с. Монас-
тирське, Немирівський район, Вінницька область, 22872) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта – 55. 
 
360. «Великобушинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Немирівської районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний код 
25513410, вул. Центральна, 9, с. Велика Бушинка, Немирівський район, 
Вінницька область, 22845) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 135; 
базова освіта – 165. 
 
361. «Рубанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Немирівської 

районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний код 26228605, вул. 
Центральна,  42, с. Рубань, Немирівський район, Вінницька область, 22831) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 30; 
базова освіта – 70; 
повна загальна середня освіта – 23. 
 
362. Комунальний заклад «Рачківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Немирівської районної ради  Вінницької області» (ідентифікаційний 
код 26227942, площа Незалежності, 1, с. Рачки, Немирівський район, 
Вінницька область, 22833) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 90; 
базова освіта – 105; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
363. «Криковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Немирівської 

районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний код 26227971,  
вул. Соборна, 5, с. Криківці, Немирівський район, Вінницька область, 22834) 
з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 110; 
базова освіта –130; 
повна загальна середня освіта – 80. 
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364. «Зяньковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Немирівської 
районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний код 26227988, вул. 
Перемоги, 5, с. Зяньківці, Немирівський район, Вінницька область, 22843) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта –  30; 
базова освіта – 50; 
повна загальна середня освіта – 20. 
 
365. Комунальний заклад «Вишковецька загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів  Немирівської районної ради  Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 25918762, вул. Вишнева, 1, с. Вишківці, Немирівський район, 
Вінницька область, 22847) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 51; 
базова освіта – 70. 
 
366. Комунальний заклад «Боблівська загальноосвітня школа І ступеня  

Немирівської районної ради Вінницької області» (ідентифікаційний код 
26228516, вул. Привокзальна, 14, с. Боблів, Немирівський район, Вінницька 
область, 22813) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 50. 
 
367. Вовчоцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Немирівської 

районної ради Вінницької області  (ідентифікаційний код 26227936, вул. 
Коцюбинського, 13-А, с. Вовчок, Немирівський район, Вінницька область, 
22855) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 70 
 
368. Комунальний заклад «Райгородська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Райгородської сільської ради Немирівського району, Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 26228485, вул. Миру, 11А, с. Райгород, 
Немирівський район, Вінницька область, 22880) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 70; 
базова освіта – 130; 
повна загальна середня освіта – 50 
 
369. Комунальний заклад «Ковалівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей»  Ковалівської сільської ради 
Вінницької області»  (ідентифікаційний код 25495497, вул. Соборна, 3,          
с. Ковалівка, Немирівський район, Вінницька область, 22830) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 200; 
базова освіта – 200; 
повна загальна середня освіта – 112. 
 
370. Комунальний заклад «Каролінського дошкільного навчального 

закладу» Зарудинецької сільської ради Немирівського району Вінницької 
області (ідентифікаційний код 36357408, вул. Набережна, 33, с. Кароліна, 
Немирівський район, Вінницька область, 22850) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
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371. Комунальний заклад «Райгородський заклад дошкільної освіти 
«Ромашка» Райгородської сільської ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 39481194, вул. Миру, 11Б, с. Райгород, Немирівський район, 
Вінницька область, 22880) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 
372. Комунальний заклад «Сподахівський дошкільний навчальний 

заклад «Пролісок» Ковалівської сільської ради Вінницької області  
(ідентифікаційний код 37336624, вул. Центральна, 15, с. Сподахи, 
Немирівський район, Вінницька область, 22812) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 
373. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» (ясла-садок) 

Ковалівської сільської ради Немирівського району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26223648, вул. Заводська, 29, с. Ковалівка, 
Немирівський район, Вінницька область, 22830) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 106. 
 
374. Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» (ясла-садок) 

Ковалівської сільської ради Немирівського району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26223619, вул. Соборна, 2 с. Ковалівка, Немирівський 
район, Вінницька область, 22830) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 86. 
 
375. Комунальний заклад «Воловодівський  дошкільний навчальний 

заклад «Малятко» Ковалівської сільської ради Вінницької області  
(ідентифікаційний код 37336588, вул. Миру, 22,  

с. Воловодівка, Немирівський район, Вінницька область, 22810) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
376. Комунальний організація (установа,заклад) Сокілецький 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Веселка» Сокілецької сільської 
ради Немирівського району Вінницької області  (ідентифікаційний код 
38064406, вул.Травнева, 14, с. Сокілець, Немирівський район, Вінницька 
область, 22846) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 85. 
 
377. Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» дитячий садок) 

Вовчоцької сільської ради Немирівського району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 39501571, с. Вовчок, Немирівський район, Вінницька 
область, 22855) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
378. Комунальний заклад «Новообиходівський заклад дошкільної 

освіти «Сонечко» Райгородської сільської ради Вінницької області  
(ідентифікаційний код 39532285, вул. Мельника, 26, с. Нові Обиходи, 
Немирівський район, Вінницька область, 22856) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
379. Муховецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Калинонька» Муховецької сільської ради Немирівського району Вінницької 
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області (ідентифікаційний код26223631, вул. Садова, 10, с. Мухівці, 
Немирівський район, Вінницька область, 22840) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 90. 
 
380. Бугаківський дошкільний навчальний заклад «Віночок» 

Бугаківської сільської ради Немирівського району Вінницької області  
(ідентифікаційний код 39548054, вул. Шкільна, 1, с. Бугаків, Немирівський 
район, Вінницька область, 22852) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 26. 
 
381. «Вищекропивнянський дошкільний навчальний заклад «Капітош-

ка» Ситковецької селищної ради  Немирівського району Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 37336609, вул. Центральна, 1, с. Вища Кропивна, 
Немирівський район, Вінницька область, 22867) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
382. Юрковецький дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

Юрковецької сільської ради, Немирівського району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 39532463, вул. Центральна, 12, с. Юрківці, 
Немирівський район, Вінницька область, 22863) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 
383. Комунальна організація (установа, заклад) Брацлавський 

дошкільний навчальний заклад  «Ромашка» - ясла-садок Немирівського 
району, Вінницької області (ідентифікаційний код 26223594, вул. Шкільна, 1, 
селище міського типу  Брацлав, Немирівський район, Вінницька область, 
22870) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 200. 
 
384. Комунальний заклад «Вишковецький дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Сонечко» Вишковецької сільської ради Немирівського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 40785564, вул. Вишнева, 1, 
с. Вишківці, Немирівський район, Вінницька область, 22847) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
385. «Великобушинський дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» - 

дитячий (ясла-садок) Великобушинської сільської ради  Вінницької області 
(ідентифікаційний код 39498323, вул. Центральна, 9-А, с. Велика Бушинка, 
Немирівський район, Вінницька область, 22845) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
386. Червонянський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

Мельниківської сільської ради  Немирівського району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 39541043, вул. Центральна, 32, с. Червоне, 
Немирівський район, Вінницька область, 22861) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
387. Рачківський дошкільний навчальний заклад «Барвіночок» 

Рачківської сільської ради Немирівського району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 37336510, площа Незалежності, 8, с. Рачки, 
Немирівський район, Вінницька область, 22833) з ліцензованим обсягом: 
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дошкільна освіта – 45. 
 
388. Дошкільний навчальний заклад «Колобок» (дитячий садок) 

Чуківської сільської ради Немирівського району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 37336572, вул. Шевченка, 1, с. Чуків, Немирівський 
район, Вінницька область, 22851) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 44. 
 
389. Ометинський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» 

Мельниківської сільської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 
41573116, вул. Центральна, 7, с. Ометинці, Немирівський район, Вінницька 
область, 22862) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
390. Ситковецький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  

«Сонечко»  Ситковецької селищної ради  Немирівського району Вінницької 
області (ідентифікаційний код 26224286, вул. Франка, 8, смт Ситківці, 
Немирівський район, Вінницька область, 22865) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 80. 
 
391. Кудлаївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Дзвіночок»  Кудлаївської сільської ради, Немирівського району Вінницької 
області (ідентифікаційний код 37336407, вул. Першотравнева, 11, с. Кудлаї, 
Немирівський район, Вінницька область, 22820) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –  20. 
 
392. Комунальний заклад «Семенський заклад дошкільної освіти 

«Сонечко» Райгородської сільської ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 36788716, вул. Молодіжна, 12 «Б», с. Семенки, Немирівський 
район, Вінницька область, 22881) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 22. 
 
393. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 1 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 35662213, вул. Миколи 
Амосова, 48 А, м. Вінниця, Вінницька область, 21036) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта –  440. 
 
394. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 2 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243332, вул. Пирогова, 
159, м. Вінниця, Вінницька область, 21008) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –  90. 
 
395. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 3 

Вінницької міської ради»  ідентифікаційний код 34722166, вул. Академіка 
Ющенка, 14, м. Вінниця, Вінницька область, 21037) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –  240. 
 
396. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 4 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243220, вул. Стельмаха, 
37, м. Вінниця, Вінницька область, 21029) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 370. 
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397. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №5 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 38189967, вул. Стрілецька, 
85 А, м. Вінниця, Вінницька область, 21007) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 220. 
 
398. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 6 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 37836283, вул. Волошкова, 
11, м. Вінниця, Вінницька область, 21034) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 280. 
 
399. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 9 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 20087919, вул. Пушкіна, 8, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21050) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 160. 
 
400. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 10 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243272, вул. Баженова, 30-
А, м. Вінниця, Вінницька область, 21011) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта - 235. 
 
401. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 11» 

(ідентифікаційний код 40047615, вул. В. Порика, 5А, м. Вінниця, Вінницька 
область, 21021) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 355. 
 
402. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 13 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26244001, вул. 
Магістратська, 58, м.Вінниця, Вінницька область, 21050) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 290. 
 
403. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 14 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243253, вул. Москаленка, 
42, м. Вінниця, Вінницька область, 21011) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 420. 
 
404. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 15 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 41479713, вул. 
Тимофіївська, 10, м. Вінниця, Вінницька область, 21000) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 260. 
 
405. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 16 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 24903540, вул. Миколи 
Зерова, 12, м. Вінниця, Вінницька область, 21034) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 530. 
 
406. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 17 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243473, вул. Чумацька, 
268, м. Вінниця, Вінницька область, 21023) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 460. 
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407. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 18 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26244018, провул. Гладкова, 
7, м. Вінниця, Вінницька область, 21034) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 290. 
 
408. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 19 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 39498035, вул. 
Малиновського, 21, м.Вінниця, Вінницька область, 21018) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 335. 
 
409. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 21 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243237, вул. Міліційна, 8, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21018) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 415. 
 
410. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №23 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 25496692, вул. Олександра 
Довженка, 3-А, м.Вінниця, Вінницька область, 21007) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 635. 
 
411. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №24 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 24900441, вул. Константи-
новича, 21, м.Вінниця, Вінницька область, 21036) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 285. 
 
412. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №25 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243390, вул. Князів 
Коріатовичів, 147, м.Вінниця, Вінницька область, 21018) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 450. 
 
413. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №26 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243266, вул. Київська, 
144, м. Вінниця, Вінницька область, 21022) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 555. 
 
414. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №27 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243415, вул. Острозького, 
33, м. Вінниця, Вінницька область, 21001) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 380. 
 
415. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №28 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243409, вул. Тімірязєва, 
24, м. Вінниця, Вінницька область, 21001) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 160.  
 
416. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №29 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26244202, вул. Некрасова, 7, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21007) з ліцензованим обсягом: 
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дошкільна освіта – 375. 
 
417. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 30 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243444, вул. 600-річчя, 8, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21021) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 350. 
 
418. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №31 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243987, вул. Скалецького, 
23, м. Вінниця, Вінницька область, 21018) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 590. 
 
419. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №34 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243243, вул. Стрілецька, 
99, м. Вінниця, Вінницька область, 21007) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 185. 
 
420. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 35 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243467, вул. Хмельницьке 
шосе, 16, м.Вінниця, Вінницька область, 21036) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 300. 
 
421. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 36 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 01276276, вул. Київська, 
124, м. Вінниця, Вінницька область, 21022) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 600. 
 
422. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 37 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243562, вул. Некрасова, 
41, м. Вінниця, Вінницька область, 21001) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 360. 
 
423. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 38 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243585, вул. Смірнова, 6 
А, м. Вінниця, Вінницька область, 21019) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 630. 
 
424. Державна установа «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 39 комбінованого типу (м. Вінниця) національної поліції України 
(ідентифікаційний код 08806317, вул. Грушевського, 5, м. Вінниця, 
Вінницька область, 21050) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 370. 
 
425. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 42 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243378, вул. Олега 
Антонова, 9, м.Вінниця, Вінницька область, 21034) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 420. 
 
426. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 43 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243361, вул. Чехова, 12,   
м. Вінниця, Вінницька область, 21034) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 320. 
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427. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад «45» 

(ідентифікаційний код 26244372, вул. 600-річчя, 56, м. Вінниця, Вінницька 
область, 21027) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 340. 
 
428. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 46 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243941, проспект Юності, 
15, м. Вінниця, Вінницька область, 21021) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 605. 
 
429. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 47 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243601, вул. Чорновола, 
12, м. Вінниця, Вінницька область, 21032) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 295. 
 
430. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 50 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 37028304, вул. Острозького, 
3, м. Вінниця, Вінницька область, 21001) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –  225. 
 
431. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №51 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243214, вул. Академіка 
Янгеля, 32, м. Вінниця, Вінницька область, 21007) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 240. 
 
432. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 52 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243208, вул. В. Порика, 
17, м. Вінниця, Вінницька область, 21021) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 315. 
 
433. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №57 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243289, вул. Келецька, 74, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21021) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 315. 
 
434. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 58 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26244047, вул. 
Черняховського, 72, м.Вінниця, Вінницька область, 21037) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 70. 
 
435. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 59 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 24901104, вул. Воїнів 
Інтернаціоналістів, 16, м. Вінниця, Вінницька область, 21030) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 360. 
 
436. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 60 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243384, вул. Космонавтів, 
48, м. Вінниця, Вінницька область, 21027) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 350. 
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437. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 61 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243318, проспект Юності, 
30, м. Вінниця, Вінницька область, 21030) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 450. 
 
438. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 67 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243355, вул. Стельмаха, 
45, м. Вінниця, Вінницька область, 21029) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 350. 
 
439. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 71 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243651, вул. 20 Березня, 
32, м. Вінниця, Вінницька область, 21012) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 400. 
 
440. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 72 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243421, вул. Миколи 
Ващука, 19, м. Вінниця, Вінницька область, 21029) з ліцензованим обсягом : 

дошкільна освіта – 405. 
 
441. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 73 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243349, вул. Космонавтів, 
64, м. Вінниця, Вінницька область, 21027) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 430. 
 
442. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 74 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243591, вул. Андрія 
Первозванного, 68, м. Вінниця, Вінницька область, 21030) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 305. 
 
443. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 75 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243295, вул.600-річчя, 62, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21027) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 420. 
 
444. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 77 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26243177, вул. Короленко, 
19, м. Вінниця, Вінницька область, 21001) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 530. 
 
445. Комунальний заклад «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів з дошкільним відділенням Вінницької міської ради» (ідентифіка-
ційний код 24898135, вул. Келецька, 107, м. Вінниця, Вінницька область, 
21030) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 45. 
 
446. Комунальний заклад «Берізецька середня загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів Чечельницького району Вінницької області» (ідентифікаційний 
код 26285626, вул. Комарова, 5, с. Берізки-Чечельницькі, Чечельницький 
район, Вінницька область, 24834) з ліцензованим обсягом: 
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початкова освіта – 80; 
базова освіта – 120. 
 
447. Комунальний заклад «Білокамінська середня загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Чечельницького району Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 26285632, вул. Правобережна, 132, с. Білий Камінь, 
Чечельницький район, Вінницька область, 24814) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 100. 
 
448. Комунальний заклад «Бритавська середня загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів Чечельницького району Вінницької області» (ідентифікаційний 
код 26285709, вул. Миру, 68, с. Бритавка, Чечельницький район, Вінницька 
область, 24823) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 100. 
 
449. Комунальний заклад «Жабокрицький навчально-виховний 

комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкіль-
ної освіти» Чечельницького району Вінницької області» (ідентифікаційний 
код 26285572, вул. Миру, 1, с. Жабокричка, Чечельницький район, Вінницька 
область, 24812) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта – 150. 
 
450. Комунальний заклад «Каташинська середня загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів Чечельницького району Вінницької області» (ідентифікаційний 
код 26285595, вул. Садова, 12, с. Каташин, Чечельницький район, Вінницька 
область, 24812) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 100. 
 
451. Комунальний заклад «Лузька середня загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів Чечельницького району Вінницької області» (ідентифікаційний 
код 26285589, вул. Миру, 1, с. Луги, Чечельницький район, Вінницька 
область, 24820) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 120. 
 
452. Комунальний заклад «Любомирський навчально-виховний 

комплекс І-ІІ ступенів «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад» Чечельницької районної ради Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26285721, вул. Володимира Сліпенчука, 1, с. Любо-
мирка, Чечельницький район, Вінницька область, 24833) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 100; 
базова освіта – 150. 
 
453. Комунальний заклад «Рогізківська середня загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів Чечельницького району Вінницької області» (ідентифікаційний 



61 

 

код 26285715, вул. Молодіжна, 8, с. Рогізка, Чечельницький район, 
Вінницька область, 24815) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 100. 
 
454. Комунальний заклад «Тартацька середня загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів Чечельницького району Вінницької області» (ідентифікаційний 
код 26285603, вул. Підгаєцького, 100, с. Тартак, Чечельницький район, 
Вінницька область, 24805) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 100. 
 
455. Комунальний заклад «Бондурівська середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Чечельницького району Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 26285655, вул. Шкільна, 3, с. Бондурівка, Чечель-
ницький район, Вінницька область, 24810) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 60; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
456. Комунальний заклад «Вербська середня загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Чечельницького району Вінницької області» (ідентифікаційний 
код 26285684, вул. Соборна, 126, с. Вербка, Чечельницький район, Вінницька 
область, 24821) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 300; 
базова освіта – 460; 
повна загальна середня освіта – 200. 
 
457. Комунальний заклад «Демівська середня загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Чечельницького району Вінницької області» (ідентифікаційний 
код 26285614, вул. Шкільна, 1, с. Демівка, Чечельницький район, Вінницька 
область, 24832) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
458. Комунальний заклад «Ольгопільська середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Чечельницького району Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26285744, вул. Дружби, 2, с. Ольгопіль, Чечель-ницький район, 
Вінницька область, 24830) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова освіта – 200; 
повна загальна середня освіта – 66. 
 
459. Комунальний заклад «Поповогребельська середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Чечельницького району Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 26285661, вул. Борівка, 1, с. Попова Гребля, Чечельницький 
район, Вінницька область, 24824) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 50. 
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460. Комунальний заклад «Стратіївський навчально-виховний 
комплекс І-ІІІ ступенів «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад» Чечельницької районної ради Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26285678, вул. Куркудимівка, 1, с. Стратіївка, 
Чечельницький район, Вінницька область, 24831) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40; 
початкова освіта – 80; 
базова освіта – 160. 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
461. Комунальний заклад «Чечельницька середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 Чечельницького району Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 26285750, вул. Орлова, 1, смт Чечельник, 
Чечельницький район, Вінницька область, 24800) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 240; 
базова освіта – 300; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
462. Комунальний заклад «Чечельницька середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 Чечельницького району Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 26285649, вул. Сонячна, 195, смт Чечельник, 
Чечельницький район, Вінницька область, 24800) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 240; 
базова освіта – 320; 
повна загальна середня освіта – 66. 
 
463. Берізко-Чечельницький дошкільний навчальний заклад, ясла-садок 

«Колобок» Чечельницького району Вінницької області (ідентифікаційний 
код 38844342, вул. Комарова, 5, с. Берізки-Чечельницькі, Чечельницький 
район, Вінницька область, 24834) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 37. 
 
464. Білокамінський дошкільний навчальний заклад ясла-садок 

«Берізка» Чечельницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26285796, вул. Шпильова, 67, с. Білий Камінь, Чечельницький район, 
Вінницька область, 24814) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 29. 
 
465. Бритавський дошкільний навчальний заклад ясла-сад «Капітошка» 

Чечельницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 38844426,  
вул. Миру, с. Бритавка, Чечельницький район, Вінницька область, 24823) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта –50. 
 
466. Вербський дошкільний навчальний заклад ясла-сад «Тепле 

гніздечко» Чечельницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 
37647595, вул. Соборна, 142-А, с. Вербка, Чечельницький район, Вінницька 
область, 24821) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 90. 
 
467. Демівський дошкільний навчальний заклад ясла-сад «Малятко» 

Чечельницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 38844316,  



63 

 

вул. Комбриги Б. Кифоренка, 4, с. Демівка, Чечельницький район, Вінницька 
область, 24832) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35. 
 
468. Лузький дошкільний навчальний заклад ясла-сад «Дзвіночок» 

Чечельницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 38844337,  
вул. Шевченка, 2, с. Луги, Чечельницький район, Вінницька область, 24820) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 60. 
 
469. Ольгопільський дошкільний навчальний заклад ясла-сад 

«Сонечко» Чечельницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26285804, вул. Центральна, 217, с. Ольгопіль, Чечельницький район, 
Вінницька область, 24830) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
470. Ольгопільський дошкільний навчальний заклад ясла-сад 

«Яблунька» Чечельницького району Вінницької області (ідентифікаційний 
код 26285827, вул. Лесі Українки, 8, с. Ольгопіль, Чечельницький район, 
Вінницька область, 24830) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 120. 
 
471. Поповогребельський дошкільний навчальний заклад ясла-сад 

«Ялинка» Чечельницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 
40157536, вул. Слобода, 7, с. Попова Гребля, Чечельницький район, 
Вінницька область, 24824) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
472. Рогізківський дошкільний навчальний заклад ясла-сад 

«Подоляночка» Чечельницького району Вінницької області (ідентифіка-
ційний код 38844379, вул. Молодіжна, 5, с. Рогізка, Чечельницький район, 
Вінницька область, 24815) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
473. Тартацький дошкільний навчальний заклад ясла-сад «Ластівка» 

Чечельницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 34120849,  
вул. Підгаєцького, 28 А, с. Тартак, Чечельницький район, Вінницька область, 
24805) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35. 
 
474. Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок 

«Веселка» Чечельницької селищної ради (ідентифікаційний код 26285810, 
вул. Паркова, 10, смт Чечельник, Чечельницький район, Вінницька область, 
24800) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 160. 
 
475. Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок 

«Калинка» Чечельницької селищної ради (ідентифікаційний код 26285833, 
вул. Заводська, 4А, смт Чечельник, Чечельницький район, Вінницька область, 
24800) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 90. 
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476. Дошкільний навчальний заклад №1 Козятинської міської ради 
(ідентифікаційний код 21727634, вул. Мічуріна,17, м. Козятин, Вінницька 
область, 22100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 250. 
 
477. Дошкільний навчальний заклад №2 Козятинської міської ради 

(ідентифікаційний код 25844940, вул. Підгорбунського,18, м. Козятин, 
Вінницька область, 22100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 250. 
 
478. Дошкільний навчальний заклад №3 Козятинської міської ради 

(ідентифікаційний код 25844934, вул. Валдаєвська, 24, м. Козятин, Вінницька 
область, 22100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 160. 
 
479. Дошкільний навчальний заклад №4  Козятинської міської ради 

(ідентифікаційний код 21726712, вул. Героїв Майдану, 8, м. Козятин, 
Вінницька область, 22100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 176. 
 
480. Дошкільний навчальний заклад №5 Козятинської міської ради 

(ідентифікаційний код 36721578, вул. 8-А Гвардійська, 67, м. Козятин, 
Вінницька область, 22100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 185. 
 
481. Дошкільний навчальний заклад №6 Козятинської міської ради 

(ідентифікаційний код 21726729, вул. Героїв Майдану, 29, м. Козятин, 
Вінницька область, 22100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 120. 
 
482. Комунальний навчальний заклад «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №1 ім. Т.Г. Шевченка Козятинської міської ради Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 23101028, вул. Винниченка, 29, м. Козятин, 
Вінницька область, 22100) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 360; 
базова освіта – 450; 
повна загальна середня освіта – 210. 
 
483. Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Козятинської міської ради Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 25844928, вул. Героїв Майдану, 2, м. Козятин, 
Вінницька область, 22100) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 220; 
базова освіта – 280; 
повна загальна середня освіта – 80. 
 
484. Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 Козятинської міської ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 25844992, вул. Матросова, 41, м. Козятин, Вінницька область, 
22100) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 160; 
базова освіта – 170; 
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повна загальна середня освіта – 40. 
 
485. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів  

«ліцей-школа» Козятинської міської ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 38986337, вул. Володимира Великого, 20, м. Козятин, Вінницька 
область, 22100) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 420; 
базова освіта – 510; 
повна загальна середня освіта – 300. 
 
486. Комунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №5 Козятинської міської ради Вінницької області» (ідентифіка-
ційний код 25844970, вул.Сковороди, 4, м. Козятин, Вінницька область, 
22100) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 360; 
базова освіта – 525; 
повна загальна середня освіта – 210. 
 
487. Комунальний заклад «Загальноосвітній навчально-виховний 

комплекс І-ІІІ ступенів  «школа – дитячий садок» №6 Козятинської міської 
ради Вінницької області» (ідентифікаційний код 25844555, вул. Дружби, 55, 
смт Залізничне, м. Козятин, Вінницька область, 22131) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 80; 
початкова освіта – 80; 
базова освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
488. Дерев′янський навчально-виховний комплекс «Середня загально-

освітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Шаргородського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228953, вул. Щорса, 101, 
с. Дерев′янки, Шаргородський район, Вінницька область, 23508) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30; 
початкова освіта – 60; 
базова освіта – 75. 
 
489. Конатковецький навчально-виховний комплекс «Середня  

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228930, 
вул.Фрунзе, 11, с. Конатківці, Шаргородський район, Вінницька область, 
23517) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 64; 
базова освіта – 75. 
 
490. Політанківський навчально-виховний комплекс «Середня 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228893,  
вул. Суворова, 39, с. Політанки, Шаргородський район, Вінницька область, 
23542) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30; 
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початкова освіта – 80; 
базова освіта – 120. 
 
491. Пасинківський навчально-виховний комплекс «середня загально-

освітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Шаргородського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26229021, вул. 
Коцюбинського, 1, с. Пасинки, Шаргородський район, Вінницька область, 
23520) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 18; 
початкова освіта – 60; 
базова освіта – 80. 
 
492. Буднянський навчально-виховний комплекс «середня загально-

освітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Шаргородського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228963, вул. Шкільна, 3, 
с. Будне, Шаргородський район, Вінницька область, 23506) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 40; 
базова освіта – 50. 
 
493. Ярівський навчально-виховний комплекс «Середня загально-

освітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Шаргородського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228858, вул. 
Коцюбинського, 1, с. Ярове, Шаргородський район, Вінницька область, 
23550) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15; 
початкова освіта – 40; 
базова освіта – 60. 
 
494. Рахнівсько-Лісовий навчально-виховний комплекс «середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 21723903,  
вул. Шкільна, 6, с. Рахни Лісові, Шаргородський район, Вінницька область, 
23536) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 24; 
початкова освіта – 52; 
базова освіта – 64; 
повна загальна середня освіта – 21. 
 
495. Садковецький навчально-виховний комплекс «Середня загально-

освітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад» Шаргородського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228812, вул.Шевченка, 
26, с. Садківці, Шаргородський район, Вінницька область, 23555) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15; 
початкова освіта – 35. 
 
496. Писарівський навчально-виховний комплекс «Середня загально-

освітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Шаргородського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228901, вул. Свято-
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Покровська, 4, с. Писарівка, Шаргородський район, Вінницька область, 
23543) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 60; 
базова освіта – 82. 
 
497. Федорівський навчально-виховний комплекс «Середня  загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Шаргород-
ського район у Вінницької області (ідентифікаційний код 26228864, вул. 
Радгоспна, 3, с. Федорівка, Шаргородський район, Вінницька область, 23522) 
з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 22; 
початкова освіта – 60; 
базова освіта – 75; 
повна загальна середня освіта – 45. 
 
498. Хоменківська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228982,  
вул. І. Цурканя, 45 с. Хоменки, Шаргородський район, Вінницька область, 
23544) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 65; 
базова освіта – 93; 
повна загальна середня освіта – 12. 
 
499. Стрільницька середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Шарго-

родського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228870, 
 вул. Миру, 35, с. Стрільники, Шаргородський район, Вінницька область, 
23534) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта – 60. 
 
500. Гибалівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 13330288,  
вул. Комсомольська, 29, с. Гибалівка, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23507) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 64; 
базова освіта – 106; 
повна загальна середня освіта – 30. 
 
501. Зведенівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 25888794, 
вул. Суворова, 1, с. Зведенівка, Шаргородський район, Вінницька область, 
23551) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 70; 
базова освіта – 90; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
502. Слободо-Шаргородська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26228976, вул. Першотравнева, 11, с. Слобода-Шаргородська, Шарго-
родський район, Вінницька область, 23505) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 160; 
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базова освіта – 200; 
повна загальна середня освіта  - 60. 
 
503. Пеньківська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 13326335,  
вул. Миру, 40, с. Пеньківка, Шаргородський район, Вінницька область, 
23521) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 180; 
базова освіта – 170; 
повна загальна середня освіта – 80. 
 
504. Шаргородська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 20098886,  
вул. Героїв Майдану, 373, м. Шаргород, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23502) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта – 125; 
повна загальна середня освіта – 32. 
 
505. Копистиринська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26229059,  
вул. Центральна, 69, с. Копистирин, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23526) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 104; 
базова освіта – 156; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
506. Івашковецька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26229065, 
вул. Центральна, 5, с. Івашківці, Шаргородський район, Вінницька область, 
23516) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова освіта – 160; 
повна загальна середня освіта – 70. 
 
507. Сапіжанська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228887, 
вул. Центральна, 144, с. Сапіжанка, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23556) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 120.  
 
508. Андріївська середня загальноосвітня школа І ступеня Шарго-

родського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228841,  
вул. Центральна, 26 А, с. Андріївка, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23513) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 20. 
 
509. Лозівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шарго-

родського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26229042,  
вул. Миру, 171, с. Лозова, Шаргородський район, Вінницька область, 23540) 
з ліцензованим обсягом: 
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початкова освіта – 120; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
510. Юхимівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 13330360,  
вул. Гагаріна, 6, с. Юхимівка, Шаргородський район, Вінницька область, 
23524) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 69; 
базова освіта – 86; 
повна загальна середня освіта  - 35. 
 
511. Мурафська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Мурафської сільської ради Шаргородського району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26229036, вул. Коцюбинського, 1/А, с. Мурафа, 
Шаргородський район, Вінницька область, 23530) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 131; 
базова освіта – 161; 
повна загальна середня освіта – 48. 
 
512. Михайлівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 13339409, 
вул.Центральна, 28-А, с. Михайлівка, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23523) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 144; 
базова освіта – 244; 
повна загальна середня освіта – 72. 
 
513. Перепільчинецька середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228918,  
вул. Героїв Майдану, 34, с.Перепільчинці, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23511) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 70. 
 
514. Плебанівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26229013, 
вул. Шкільна, 12, с. Плебанівка, Шаргородський район, Вінницька область, 
23510) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 156; 
базова освіта – 195; 
повна загальна середня освіта – 79. 
 
515. Деребчинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 60043961,  
вул. Шкільна, 4, с. Деребчин, Шаргородський район, Вінницька область, 
23532) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 240; 
базова освіта – 300; 
повна загальна середня освіта – 149. 
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516. Шаргородська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 13325353,  
вул. Героїв Майдану, 225, м. Шаргород, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23500) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 300; 
базова освіта – 330; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
517. Клекотинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Мурафської сільської ради Шаргородського району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 20107237, вул. Лесі Українки, 1, с. Клекотина, 
Шаргородський район, Вінницька область, 23525) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 261; 
базова освіта – 325 ; 
повна загальна середня освіта – 114. 
 
518. Козлівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 20098567,  
вул. Молодіжна, 2, с. Козлівка, Шаргородський район, Вінницька область, 
23514) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
519. Носиківська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228924,  
вул. Привітна, 7, с. Носиківка, Шаргородський район, Вінницька область, 
23513) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта – 110. 
 
520. Руданська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228999, 
вул.Центральна, 52 А, с. Руданське, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23515) з ліцензованим обсягом:  

початкова освіта – 105; 
базова освіта – 132; 
повна загальна середня освіта – 53. 
 
521. Довжанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Мурафської сільської ради Шаргородського району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26119017, вул. Молодіжна, 1, с. Довжок, Шарго-
родський район, Вінницька область, 23531) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
522. Шаргородська районна гімназія Шаргородського району Він-

ницької області (ідентифікаційний код 37337995, вул. Жмеринське шосе, 1А, 
м. Шаргород, Шаргородський район, Вінницька область, 23502) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
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базова освіта – 194; 
повна загальна середня освіта – 70. 
 
523. Рахнівсько-Лісова середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 20098604,  
вул. Макаренка, 3, с. Рахни-Лісові, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23536) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 250; 
базова освіта – 290; 
повна загальна середня освіта – 170. 
 
524. Джуринська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 20099029, 
вул. Смавзюка, 5, с.Джурин, Шаргородський район, Вінницька область, 
23545) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 260; 
повна загальна середня освіта  - 80. 
 
525. Покутинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26229007, 
вул.Шкільна, 40, с. Покутине, Шаргородський район, Вінницька область, 
23553) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта – 170; 
повна загальна середня освіта – 80. 
 
526. Теклівська середня загальноосвітня школа І ступеня 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228806, 
вул. Соборна, 1, с. Теклівка, Шаргородський район, Вінницька область, 
23540) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 24. 
 
527. Голичинецька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26229071,  
вул. Шевченка, 8, с. Голинчинці, Шаргородський район, Вінницька область, 
23552) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 26; 
базова освіта – 41; 
повна загальна середня освіта – 10. 
 
528. Зведенівський  заклад дошкільної освіти Шаргородського району 

Вінницької області (ідентифікаційний код 35490582, вул. Суворова, 10,          
с. Зведенівка, Шаргородський район, Вінницька область, 23551) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 43. 
 
529. Слободо-Шаргородський дошкільний навчальний заклад Шарго-

родського району Вінницької області (ідентифікаційний код 34887382,  
вул. Жовтнева, 93, с. Слобода-Шаргородська, Шаргородський район, Він-
ницька область, 23505) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
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530. Деребчинський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 34372398, вул. Заводська, 
32, с. Деребчин, Шаргородський район, Вінницька область, 23532) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 60. 
 
531. Голичинецький дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 34887361, вул. 
Першотравнева, Б/Н, с. Голичинці, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23552) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
532. Сапіжанський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 34372419, вул. Дружби, 1, 
с. Сапіжанка, Шаргородський район, Вінницька область, 23556) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 38. 
 
533. Лозівський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228686, вул. Миру, 126, 
с. Лозова, Шаргородський район, Вінницька область, 23540) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
534. Юхимівський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228663, вул. Є.  Кази-
мірова, 27, с. Юхимівка, Шаргородський район, Вінницька область, 23524) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
535. Шаргородський дошкільний навчальний заклад №3 Шарго-

родського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228717, вул. 
Героїв Панфілівців, 25 А, м. Шаргород, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23500) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 121. 
 
536. Плебанівський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228657, вул. Шкільна, 
32, с. Плебанівка, Шаргородський район, Вінницька область, 23510) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 70. 
 
537. Михайлівський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код26228700, вул. Шевченка, 
43, с. Михайлівка, Шаргородський район, Вінницька область, 23523) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 59. 
 
538. Козлівський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 34887419, вул. Піщана, 3, 
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с. Козлівка, Шаргородський район, Вінницька область, 23514) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
539. Гибалівський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 38173978, вул. Комсо-
мольська, 11, с. Гибалівка, Шаргородський район, Вінницька область, 23507) 
з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 48. 
 
540. Копистиринський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 35490540, вул. Центральна, 
69, с. Копистирин, Шаргородський район, Вінницька область, 23526) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
541. Носиківський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району, Вінницької області (ідентифікаційний код 35155228, вул. Привітна, 
1Б, с. Носиківка, Шаргородський район, Вінницька область, 23513) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
542. Перепільчинецький дошкільний навчальний заклад Шарго-

родського району, Вінницької області (ідентифікаційний код 35490577, вул. 
Гагаріна, 13, с. Перепільчинці, Шаргородський район, Вінницька область, 
23511) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 42. 
 
543. Шаргородський дошкільний навчальний заклад №2 Шарго-

родського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228723, вул. 
Ватутіна, 3, м. Шаргород, Шаргородський район, Вінницька область, 23500) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 78. 
 
544. Мурафський заклад дошкільної освіти Мурафської сільської ради 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228775, 
вул.Коцюбинського, 28, с. Мурафа, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23530) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 80. 
 
545. Хоменківський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26421822, вул. І. Цурканя, 
49, с. Хоменки, Шаргородський район, Вінницька область, 23544) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 58. 
 
546. Покутинський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 34121250, вул. Лесі 
Українки, 11, с. Покутне, Шаргородський район, Вінницька область, 23554) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
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547. Джуринський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228798, вул. Заводська, 
13, с.Джурин, Шаргородський район, Вінницька область, 23545) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 160. 
 
548. Рахнівсько-Лісовий дошкільний навчальний заклад №2 Шарго-

родського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228746,  
вул. Центральна, 76, корпус А, с. Рахни-Лісові, Шаргородський район, 
Вінницька область, 23536) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 135. 
 
549. Руданський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228640, вул. Соборна,     
с. Руданське, Шаргородський район, Вінницька область, 23515) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 67. 
 
550. Шаргородський дошкільний навчальний заклад №1 Шарго-

родського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228734, вул. 
Героїв Крут, 10, м. Шаргород, Шаргородський район, Вінницька область, 
23500) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 200. 
 
551. Довжанський заклад дошкільної освіти Мурафської сільської ради 

Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228692,  
вул. Мандибури, 28, корпус А, с. Довжок, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23531) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 60. 
 
552. Клекотинський заклад дошкільної освіти Мурафської сільської 

ради Шаргородського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26228781, вул. Вишнева, 91, с. Клекотина, Шаргородський район, Вінницька 
область, 23525) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 130. 
 
553. Стрільницький дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 41670997, вул. Миру, 38,    
с. Стрільники, Шаргородський район, Вінницька область, 23534) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 
554. Івашковецький дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26421816, вул. Центральна, 
6, с.Івашківці, Шаргородський район, Вінницька область, 23516) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 
555. Пеньківський дошкільний навчальний заклад Шаргородського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228769, вул. Миру, 67,    
с. Пеньківка, Шаргородський район, Вінницька область, 23521) з 
ліцензованим обсягом: 
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дошкільна освіта – 104. 
 
556. Літинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 25500353,  
вул. Богдана Хмельницького, 17, селище міського типу Літин, Літинський 
район Вінницька область, 22300) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 249; 
базова середня освіта – 270;  
повна загальна середня освіта – 92. 
 
557. Літинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 25497740,  
вул. Соборна, 42, селище міського типу Літин, Літинський район Вінницька 
область, 22300) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 284; 
базова середня освіта – 305; 
повна загальна середня освіта – 115. 
 
558. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Багринівці 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26244432, вул. 
Центральна, 102, с. Багринівці, Літинський район Вінницька область, 22350) 
з ліцензованим обсягом:  

початкова освіта – 59; 
базова середня освіта – 70; 
повна загальна середня освіта – 32. 
 
559. Навчально-виховний комплекс (середня загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Бірків Літинського району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26228568 вул. Весняна, 9, с. Бірків, 
Літинський район, Вінницька область, 22352) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 19; 
початкова освіта – 52; 
базова середня освіта – 57; 
повна загальна середня освіта – 24. 
 
560. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Бруслинів 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26224487, вул. 
Миколи Короля, 26, с. Бруслинів, Літинський район, Вінницька область, 
22333) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 42; 
базова середня освіта – 72; 
повна загальна середня освіта – 23. 
 
561. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Вінниківці 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26227899, вул. 
Центральна, 12, с. Вінниківці, Літинський район, Вінницька область, 22351) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 127; 
базова середня освіта – 64; 
повна загальна середня освіта – 64. 
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562. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Городище 
Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26227824, вул. 
Подільська, 80, с. Городище, Літинський район, Вінницька область, 22347) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова середня освіта – 99; 
повна загальна середня освіта – 86. 
 
563. Навчально-виховний комплекс (середня загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Громадське Літинського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26243065, вул. Центральна, 
10, с. Громадське, Літинський район, Вінницька область, 22348) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 58; 
початкова освіта – 24; 
базова середня освіта – 35; 
повна загальна середня освіта – 12. 
 
564. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Дашківці 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26224398,  
вул. Центральна, 57, с. Дашківці, Літинський район,Вінницька область, 
22363) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 206; 
базова середня освіта – 224; 
повна загальна середня освіта – 70. 
 
565. «Дяковецький навчально-виховний комплекс (середня загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) ім. М.П. 
Стельмаха Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26234557, вул. Центральна, 2, с. Дяківці, Літинський, район Вінницька 
область, 22341) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 24; 
початкова освіта – 140; 
базова середня освіта – 172; 
повна загальна середня освіта – 172. 
 
566. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Журавне 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 25509791, вул. 
Центральна, 82, с. Журавне, Літинський район, Вінницька область, 22325) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 173; 
базова середня освіта – 346; 
повна загальна середня освіта – 176. 
 
567. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Івча Літинського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26223660, вул. Дружби      
1-А,  с. Івча, Літинський район, Вінницька область, 22332) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 90;  
базова середня освіта – 140; 
повна загальна середня освіта – 90. 
 



77 

 

568. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Кожухів 
Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26224493, вул. 
Шляхова, 26, с. Кожухів, Літинський, район Вінницька область, 22313) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 121; 
базова середня освіта – 152; 
повна загальна середня освіта –134. 
 
569. Навчально-виховний комплекс (середня загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Малинівка Літинського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26234114, вул. 
Коцюбинського, 9, с. Малинівка, Літинський район Вінницька область, 
22360) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 28; 
початкова освіта – 43; 
базова середня освіта – 50; 
повна загальна середня освіта – 35. 
 
570. Навчально-виховний комплекс (середня загальноосвітня школа      

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Микулинці Літинського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228574, вул. Соборна, 
18, с. Микулинці, Літинський район, Вінницька область, 22353) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 27; 
початкова освіта – 31; 
базова середня освіта – 40; 
повна загальна середня освіта – 12. 
 
571. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Пеньківка 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228539, вул. 
Жовтнева, 110, с. Пеньківка, Літинський район, Вінницька область, 22336) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 150; 
базова середня освіта – 230; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
572. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Селище 

Літинського району Вінницької області (Ідентифікаційний код 26228551, вул. 
Соборна, 2 с. Селище, Літинський район, Вінницька область, 22307) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 29; 
базова середня освіта – 95; 
повна загальна середня освіта – 38; 
 
573. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Шевченка 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26224470, вул. 
Шкільна, 36, с. Шевченка, Літинський район, Вінницька область, 22312) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 35; 
базова середня освіта – 43; 
повна загальна середня освіта – 22. 
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574. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Балин Літинського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228002, вул. Шкільна, 1,  
с. Балин, Літинський район, Вінницька область, 22361) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 29; 
базова середня освіта – 43; 
 
575. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Кулига (ідентифікаційний 

код 26242315, вул. Шевченка, 22 с. Кулига, Літинський район, Вінницька 
область, 22346) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 34; 
базова середня освіта – 43. 
 
576. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Літинка 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26235462, вул. 
Жовтнева, 81, с. Літинка, Літинський район ,Вінницька область, 22342) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 68; 
базова середня освіта – 101. 
 
577. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Новоселиця 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26224406, вул. 
Шкільна, 16, с. Новоселиця, Літинський район Вінницька область, 22334) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 75. 
базова середня освіта – 83; 
 
578. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Осолинка 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 13319022, вул. 
Шевченка, 2, с. Осолинка, Літинський район, Вінницька область, 22330) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 18; 
базова середня освіта – 20. 
 
579. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Петрик Літинського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26234221, вул. Центральна, 
14, с. Петрик, Літинський район Вінницька область, 22362) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 24; 
базова середня освіта – 27. 
 
580. Навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с. Сосни Літинського району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26234215, вул. Центральна, 7,        
с. Сосни, Літинський район, Вінницька область, 22344) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 198; 
початкова освіта – 43; 
базова середня освіта – 38. 
 
581. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Уладівка 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 23062894,  
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вул. Каштанова, 15, с. Уладівка, Літинський район, Вінницька область, 
22321) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 48; 
базова середня освіта – 58. 
 
582. Середня загальноосвітня школа І ступеня с. Бруслинівка 

Літинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26229102, вул. 
Згарська, 35, с. Бруслинівка, Літинський район, Вінницька область, 22336) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 17. 
 
583. Середня загальноосвітня школа І ступеня с. Уладівка Літинського 

району Вінницької області (Ідентифікаційний код 26245147, вул. Ю. Полі-
щука, 3 с. Уладівка, Літинський район, Вінницька область, 22320) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 36. 
 
584. Середня загальноосвітня школа І ступеня с. Підлісне Літинського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26229119, вул. Лісна, 7,      
с. Підлісне, Літинський район, Вінницька область, 22337) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 26. 
 
585. Навчально-виховний комплекс «Середня загальна школа І ступеня 

– дошкільний навчальний заклад с. Миколаївка» (ідентифікаційний код 
36402083, вул. Богдана  Хмельницького, 15 с. Миколаївка, Літинський район  
Вінницька область, 22330) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 24. 
 
586. Лукашівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І ст. – дошкільний навчальний заклад» (ідентифікаційний 
код 35526629, вул. Комарова, 17, с. Лукашівка, Літинський район, Вінницька 
область, 23364) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 37. 
 
587. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Віночок» Літинської 

селищної ради (ідентифікаційний код 26245396, вул.Соборна, 19, селище 
міського типу Літин, Літинський район, Вінницька область, 22300) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 198. 
 
588. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Веселка» 

(ідентифікаційний код 26245331, вул. Красна, 2, селище міського типу Літин, 
Літинський район, Вінницька область,  22300) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 123. 
 
589. Кожухівськи дитячий садок «Сонечко» загального розвитку 

(ідентифікаційний код 26245437, вул. Лесі Українки, 3, с. Кожухів, 
Літинський район, Вінницька область, 22313) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 51. 
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590. Комунальний організація (установа, заклад)  «Дошкільний нав-

чальний заклад «Сонечко» Агрономічної сільської ради» (ідентифікаційний 
код 26227994, вул. Тімірязєва, 4, с. Агрономічне, Вінницький район, 
Вінницька область, 23227) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 150. 
 
591. Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» Бохоницької сільської 

ради (ідентифікаційний код 26228456, вул. Гагаріна, 64Б, с. Бохоники, 
Вінницький район, Вінницька область., 23233) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 90. 
 
592. Дошкільний навчально-виховний заклад «Перлина» с. Горбанівка 

(ідентифікаційний код 34610101, вул. Українська, 21, с. Горбанівка, 
Вінницький район, Вінницька область, 23232) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 
593. Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Пролісок» Гуменської сільської ради» (ідентифікаційний код 37663528,  
вул. Л.Українки, 18, с. Гуменне, Вінницький район, Вінницька область, 
23203) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 70. 
 
594. Комунальний заклад «Михайлівський заклад дошкільної освіти 

(дитячий садок) «Мальва» Гуменської сільської ради (ідентифікаційний код 
26235344, вул.Левадна, 4А, с. Михайлівка Вінницький район, Вінницька 
область, 23203) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 48. 
 
595. Комунальний організація (установа, заклад) «Дошкільний 

навчальний заклад «Яблунька» Малокрушлинецької сільської ради 
Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 38309246, 
провулок Незалежності, 4, с. Малі Крушлинці, Вінницький район, Вінницька 
область, 23242 ) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
596. Комунальний заклад Писарівський дошкільний навчально-

виховний заклад «Лісова казка» (ідентифікаційний код 35558865, вул. 
Покровська, 112 а, с. Писарівка, Вінницький район, Вінницька область, 
23205) з ліцензованим обсягом 

дошкільна освіта – 75. 
 
597. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Пултівці (ідентифіка-

ційний код 39633008, вул. Шевченка, 35-Б, с. Пултівці, Вінницький район, 
Вінницька область, 23262) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 48. 
 
598. Дошкільний навчально-виховний заклад «Журавлик» с. Стадниця 

(ідентифікаційний код 34610075, вул. Богдана Хмельницького, 35, с. Стад-
ниця, Вінницький район, Вінницька область, 23241) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 65. 
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599. Стрижавський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Казка» 
Стрижавської селищної ради (ідентифікаційний код 26234540, вул.Аллеї, 58,  
смт Стрижавка, Вінницький район, Вінницька область, 23210) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 506. 
 
600. Лука-Мелешківський дошкільний навчальний заклад «Веселка» 

(ідентифікаційний код 26242255, Тиврівське шосе, 12, с. Лука Мелешківська, 
Вінницький район, Вінницька область, 23234) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 250. 
 
601. «Дошкільний навчальний заклад «Росинка» Ксаверівської сіль-

ської ради» (ідентифікаційний код 36199114, вул.Соборна, 1, с. Ксаверівка, 
Вінницький район, Вінницька область, 23220) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 45. 
 
602. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Малятко»  с. Майдан  

Вінницького району (ідентифікаційний код 40165746, вул. Незалежності, 100, 
с. Майдан, Вінницький район, Вінницька область, 23224) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 
603. Комунальна організація (установа, заклад) «Дошкільний навчаль-

ний заклад «Барвінок» Якушинецька сільська рада Вінницького району 
(ідентифікаційний код 26234132, вул. Богдана Хмельницького,  с. Якушинці 
Вінницький район, Вінницька область, 23222) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 49. 
 
604. «Вінницько-Хутірський навчально-виховний комплекс: загально-

освітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад Вінницького 
району Вінницької області» (ідентифікаційний код 13328956, вул. Незалеж-
ності, 54, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область, 23219) 
з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
605. Комунальний заклад "Мізяківсько-Хутірський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад Вінницького району Вінницької області" (ідентифіка-
ційний код 6242150, вул. Центральна, 22, с. Мізяківські Хутори, Вінницький 
р-н, Вінницька обл., 23213) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
606. Оленівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад Вінницького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26229355, вул. Соборна, 1,              
с. Оленівка, Вінницький район, Вінницька область, 23244) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
607. Степанівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад Вінницького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 21729123, вул. Соборна, 23,            
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с. Степанівка, Вінницький район, Вінницька область, 23255) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 56. 
 
608. Побережненський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І-ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад Вінницького району 
Вінницької області ((ідентифікаційний код 26234959, вул. Шевченка, 21,        
с. Побережне, Вінницький район, Вінницька область, 23256) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 60. 
 
609. Комунальний заклад "Прибузький навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
Вінницького району Вінницької області" (ідентифікаційний код 26234209, 
вул.Шевченка, 26, с.Прибузьке, Вінницький район, Вінницька область, 
23235) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 48. 
 
610. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Кивачівка 

Кранопільської сільської ради Гайсинського району Вінницької області  
(ідентифікаційний код 36540974, вул.Шкільна, 5А, с. Кивачівка, Теплицький  
район, Вінницька область, 23810) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 38. 
 
611. Медвідський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад Вінницького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 38990579, вул. Пушкіна, 2а,            
с. Медвідка, Вінницький район, Вінницька область, 23216) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 
612. Агрономічненська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 21724179,  
вул. Мічуріна, 2, с.Агрономічне, Вінницький район., Вінницька область, 
23227) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 270; 
базова середня освіта – 300; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
613. Бохоницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26235315, 
вул. Гагаріна, 45, с. Бохоники, Вінницький район, Вінницька область, 23233) 
з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова середня освіта – 140; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
614. «Вінницько-Хутірський навчально-виховний комплекс: загально-

освітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад Вінницького 
району Вінницької області» (ідентифікаційний код 13328956, вул. 
Незалежності, 54, с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька 
область, 23219) з ліцензованим обсягом: 
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дошкільна освіта – 50; 
початкова освіта – 240; 
базова середня освіта – 300; 
повна загальна середня освіта – 100. 
 
615. Гавришівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26228597, 
вул. Гагаріна, 17 с. Гавришівка, Вінницький район, Вінницька область, 
23202) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 104; 
базова середня освіта – 101; 
повна загальна середня освіта – 45. 
 
616. Малокрушлинецька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26235491, 
вул.Приозерна, 10, с. Малі Крушлинці, Вінницький район, Вінницька 
область, 23242) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 110; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
617. Медвеже-Вушківська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26242249, 
вул. Шкільна, 3, с. Медвеже Вушко, Вінницький район, Вінницька область,  
23226) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 45. 
 
618. Михайлівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26242195, 
вул. Шкільна, 1-А, с. Михайлівка, Вінницький район, Вінницька область, 
23203) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова середня освіта – 180;  
повна загальна середня освіта – 60. 
 
619. Лука-Мелешківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26242717, 
вул. Шкільна, 52, с. Лука Мелешківська, Вінницький район, Вінницька 
область, 23234) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 240; 
базова середня освіта – 245;  
повна загальна середня освіта – 60. 
 
620. Комунальний заклад "Мізяківсько-Хутірський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад Вінницького району Вінницької області" (ідентифік-
аційний код 6242150, вул. Центральна, 22, с. Мізяківські Хутори, Вінницький 
район, Вінницька область, 23213) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50; 
початкова освіта – 80 ; 
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базова середня освіта – 95 ; 
повна загальна середня освіта – 35. 
 
621. Навчально-виховний заклад: «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– ліцей смт Стрижавка» (ідентифікаційний код 26235551, вул. 40-річчя 
Перемоги, 3, смт  Стрижавка, Вінницький район, Вінницька область, 23210) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 360; 
базова середня освіта – 450; 
повна загальна середня освіта – 180. 
 
622. Некрасовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вінницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26243496, вул. Івана 
Франка, 4, с. Некрасове, Вінницький район, Вінницька область, 23225) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 96; 
базова середня освіта – 94; 
повна загальна середня освіта – 26. 
 
623. «Оленівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад Вінницького району 
Вінницької області» (ідентифікаційний код 26229355, вул. Соборна, 1,            
с. Оленівка, Вінницький район, Вінницька область, 23244) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 50; 
початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 125; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
624. Писарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вінницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26235048, вул.Покровська, 
68/2, с. Писарівка, Вінницький р-н, Вінницька обл., 23205) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта – 125; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
625. Пултівецька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26422945, 
вул.Шевченка, 7а, с.Пултівці, Вінницький район, Вінницька область, 23116) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 150;  
базова середня освіта – 170;  
повна загальна середня освіта – 60. 
 
626. Сосонська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26235249, 
вул. Корольова, 1, с. Сосонка, Вінницький район, Вінницька область, 23218) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 95; 
базова середня освіта – 123; 
повна загальна середня освіта – 15. 
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627. Степанівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа I-III ст. - дошкільний навчальний заклад Вінницького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 21729123, вул.Соборна, 23, 
с.Степанівка, Вінницький район, Вінницька область, 23255) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта - 56. 
початкова освіта – 120; 
базова середня освіта – 150; 
повна загальна середня освіта –60. 
 
628. Стрижавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вінницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26235367, вул. Київська, 
174, селище міського типу Стрижавка, Вінницький район, Вінницька область, 
23210) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 300; 
базова середня освіта – 300; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
629. Якушинецька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія (з продовженим днем) с.Якушинці (ідентифікаційний код 26235309, 
вул. Богдана Хмельницького, 60, с. Якушинці, Вінницький район, Вінницька 
область, 23222) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 177;  
базова середня освіта – 215; 
повна загальна середня освіта –104 . 
 
630. Зарванецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Вінницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26235456, вул.Клубна, 1, 
с.Зарванці, Вінницький район, Вінницька область, 23223) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 110;  
базова середня освіта – 133 . 
 
631. Комунальний заклад "Великокрушлинецький навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад Вінницького району Вінницької області" (ідентифікаційний код 
26243024,  
вул. Українська, 31А, с.Великі Крушлинці, Вінницький район, Вінницька 
область, 23243) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 65; 
базова середня освіта – 100. 
 
632. Іванівська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26234126, 
вул.Українська, 37, с.Іванівка, Вінницький район, Вінницька область, 23250) 
з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 24; 
базова середня освіта – 24. 
 
633. Ільківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Вінницького району 

Вінницької області (ідентифікаційний код 26242189, вул. Свято-
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Миколаївська, 2а, с. Ільківка, Вінницький район, Вінницька область, 23231) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 50; 
базова середня освіта – 50. 
 
634. Лаврівська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26235321,  
вул. Незалежності, 3А, с. Лаврівка, Вінницький район, Вінницька область, 
23215) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 55; 
базова середня освіта – 60. 
 
635. Переорська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26242284,  
вул. Молодіжна, 11 А, с. Переорки, Вінницький район, Вінницька область, 
23213) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 50; 
базова середня освіта – 40. 
 
636. Побережненський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І-ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад Вінницького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26234959, вул. Шевченка, 21,         
с. Побережне, Вінницький район, Вінницька область, 23256) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 60; 
початкова освіта – 50;  
базова середня освіта – 55. 
 
637. Комунальний заклад "Прибузький навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
Вінницького району Вінницької області" (ідентифікаційний код 26234209, 
вул. Шевченка, 26, с. Прибузьке, Вінницький район, Вінницька область, 
23235) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 48; 
початкова освіта – 70; 
базова середня освіта – 85. 
 
638. Стадницька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Вінницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26229421, вул. Шкільна, 
23, с. Стадниця, Вінницький район, Вінницька область, 23241) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова середня освіта –150. 
 
639. Щітецька середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Вінницького 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26224441, вул. Богдана 
Хмельницького, 65/1, с. Щітки, Вінницький район, Вінницька область, 23206) 
з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 70;  
базова середня освіта – 80. 
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640. Комунальний заклад "Широкогребельський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад 
Вінницького району Вінницької області" (ідентифікаційний код 26242048, 
вул. Українська, 112А, с. Широка Гребля, Вінницький район, Вінницька 
область, 23230) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 160. 
 
641. Комунальна організація (установа, заклад) Деснянський навчально 

– виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 
школа І ступеня» (ідентифікаційний код 26234095, вул.Гагаріна, 11, селище 
міського типу Десна, Вінницький район, Вінницька область, 23240) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 110; 
початкова освіта – 100. 
 
642. Ксаверівська середня загальноосвітня школа І ступеня 

(ідентифікаційний код 26242309, вул. Соборна, 1, с. Ксаверівка, Вінницький 
район, Вінницька область, 23220) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60. 
 
643. Лисогірська середня загальноосвітня школа І ступеня 

(ідентифікаційний код 26242290, вул. Я. Мудрого, 11А, с. Лисогора, 
ВІінницький район, Вінницька область, 23221) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60. 
 
644. Медвідський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад Вінницького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 38990579, вул. Пушкіна, 2А,          
с. Медвідка, Вінницький район, Вінницька область, 23216) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 40; 
початкова освіта – 80. 
 
645. Комарівський навчально-виховний комплекс: «Загальноосвітня 

школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад»  Вінницького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 21725658, вул , Михайлівська, 
14,с. Комарів, Вінницький район, Вінницька область, 23251) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта –50; 
початкова освіта – 80; 
базова освіта  - 120.  
 
646. Вороновицька середня загальноосвітня школа I-IIІ ступенів  

№1Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26235350, 
вул. Гагаріна, 2, селище міського типу  Вороновиця, Вінницький район, 
Вінницька область, 23252) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 360; 
базова освіта – 450; 
повна загальна середня освіта – 180.   
 
647. Комунальний заклад «Вороновицький дошкільний навчальний 

заклад «Ромашка» ясла-садок Вороновицької селищної ради Вінницького 
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району» (ідентифікаційний код 26229415, вул Гагарінв, 29, смт Вороновиця, 
Вінницький район, Вінницька область, 23252) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 141. 
 
648. Вороновицький дошкільний заклад «Веселка» Вороновицької 

селищної ради (ідентифікаційний код 36605989, вул. Молодіжна, буд. 53-н, 
селище міського типу Вороновиця, Вінницький район, Вінницька область, 
23252) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 101.  
 
649. Комунальна організація (установа, заклад) дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №9 «Джерельце» Ладижинської міської ради» 
(ідентифікаційний код 38023134, вул. Процишина, 58, м. Ладижин, 
Вінницька область, 24321) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 190. 
 
650. Дошкільний навчальний заклад №10 «Росинка» (ясла-садок) 

Ладижинської міської ради» ідентифікаційний код 26219606, вул. 
Будівельників, 48, м. Ладижин, Вінницька область, 24321) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 115. 
 
651. «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 «Берізка» 

Ладижинської міської ради (ідентифікаційний код 38023365, вул. 
Будівельників, 20,  м. Ладижин, Вінницька область, 24321) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 190. 
 
652. Дошкільний навчальний заклад № 8 «Ромашка» (ясла-садок) 

Ладижинської міської ради» (ідентифікаційний код 26219598, вул. 
Будівельників, 58, м. Ладижин, Вінницька область, 24321) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 220. 
 
653. Дошкільний навчальний заклад «Віночок» дитячий садок 

Ладижинської міської ради» (ідентифікаційний код 26219724, вул. Гранітна, 
12, м. Ладижин, селище Губник, Вінницька область, 24324) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 
654. Комунальна організація (установа, заклад) дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 3 «Дзвіночок» Ладижинської міської ради»  
(ідентифікаційний код 38023160, вул. Процишина, 22, м. Ладижин, 
Вінницька область, 24321) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 195. 
 
655. Дошкільний навчальний заклад № 2 «Казка» (ясла-садок) 

Ладижинської міської ради» (ідентифікаційний код 26219629, вул. 
Будівельників, 57, м. Ладижин, Вінницька область, 24321) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 320. 
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656. Ладижинський навчально-виховний комплекс №1 (загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Ладижинської міської 
ради» Вінницької області (ідентифікаційний код 26219581, вул. Незалеж-
ності, 2, м. Ладижин, Вінницька область, 24321) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 65; 
початкова освіта – 235; 
базова освіта – 235; 
повна загальна середня освіта – 30. 
 
657. Ладижинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

Ладижинської міської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 
26219552, вул.Процишина, 21, м. Ладижин, Вінницька область, 24321) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 390; 
базова освіта – 510; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
658. Ладижинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

Ладижинської міської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 
26219569, вул. П. Кравчика, 53, м. Ладижин, Вінницька область, 24321) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 300; 
базова освіта – 300; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
659. Ладижинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 

Ладижинської міської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 
24902799, вул. Будівельників, 63, м. Ладижин, Вінницька область, 24321) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 360; 
базова освіта – 360; 
повна загальна середня освіта – 180. 
 
660. Тульчинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1  

Тульчинської  міської  ради  Вінницької  області (ідентифікаційний код 
21723273, вул. Різдвяна, 4, м. Тульчин,  Тульчинський район,  Вінницька  
область, 23600) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 130. 
 
661. Тульчинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 

Тульчинської  міської ради Вінницької  області (ідентифікаційний код 
21723323, вул. Відродження, 17, м. Тульчин, Тульчинський район, Вінницька 
область, 23600) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 220. 
 
662. Тульчинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 

Тульчинської  міської  ради Вінницької області (ідентифікаційний код 
21723317, вул. Трембецького, 5, м. Тульчин, Тульчинський район, Вінницька 
область, 23600) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 155. 
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663. Тульчинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 Туль-
чинської міської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 21723300, 
вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 3, м. Тульчин, Тульчинський район, 
Вінницька область, 23600) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 184. 
 
664. Тульчинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 

Тульчинської  міської ради Вінницької  області (ідентифікаційний код 
23101554, провулок  Робітничий, 2, м. Тульчин, Тульчинський район, 
Вінницька область, 23600) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 62. 
 

665. Ганнопільський заклад дошкільної  освіти Тульчинської міської  
ради  Вінницької області (ідентифікаційний код 39520091, вул. Набережна, 2, 
с.Ганнопіль, Тульчинський район, Вінницька  область, 23655) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 
666. Дранський заклад дошкільної освіти Тульчинської міської ради  

Вінницької області (ідентифікаційний код 39978128, вул. Молодіжна, 15-А,   
с. Дранка, Тульчинський район, Вінницька область, 23650) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
667. Суворовський заклад дошкільної освіти №1 Тульчинської  міської  

ради  Вінницької області (ідентифікаційний код 39541841, вул. Центральна, 
29, с. Суворовське, Тульчинський район, Вінницька область, 23643) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 60. 
 
668. Суворівський заклад дошкільної освіти №2 Тульчинської міської 

ради  Вінницької  області (ідентифікаційний код 39528991, вул.  Леонтовича, 
6, с. Суворовське, Тульчинський район, Вінницька область, 23643) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
669. Тиманівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Тульчинської  

міської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 39549807, 
вул.Незалежності, 1, с. Тиманівка Тульчинський район, Вінницька  область, 
23644) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 60. 
 
670. Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Тульчинської  

міської ради Вінницької  області (ідентифікаційний код 21723412, вул. Воїна-
афганця Олександра Подоляна, 19, м. Тульчин, Тульчинський район, 
Вінницька  область, 23600) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 350; 
базова освіта – 320; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
671. Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Тульчинської  

міської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 21723352, вул. 
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Трембецького, 2, м. Тульчин, Тульчинський район, Вінницька область, 
23600) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 390; 
базова освіта – 510; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
672. Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№3 -гімназія імені О.С.Пушкіна м. Тульчина Тульчинської міської ради 
Вінницької області (ідентифікаційний код 21723240, вул. Миколи  
Леонтовича, 43, м.Тульчин, Тульчинський район, Вінницька область, 23600) 
з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 300; 
базова освіта – 350; 
повна загальна середня освіта – 65. 
 
673. Ганнопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тульчинської  

міської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 21723524 вул. 
Набережна, 1, с. Ганнопіль, Тульчинський район, Вінницька область, 23641) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 65; 
базова освіта – 95; 
повна загальна середня освіта – 30. 
 
674. Суворовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тульчинської 

міської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 21723412, вул.  
Центральна, 12, с. Суворовське, Тульчинський район, Вінницька  область, 
23643) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 65; 
базова освіта – 85; 
повна загальна середня освіта – 45. 
 
675. Суворовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Тульчинської  

міської  ради  Вінницької  області (ідентифікаційний код 21723613, вул. 
Жовтнева, 3, с. Суворовське, Тульчинський район, Вінницька  область, 
23643) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова освіта – 150; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
676. Тиманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тульчинської 

міської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 21723493, вул. 
Соборна, 2, с. Тиманівка, Тульчинський район, Вінницька область, 23643) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова освіта – 120; 
повна загальна середня освіта – 80. 
 
677. Одайська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Тульчинської міської 

ради Вінницької області (ідентифікаційний код 21723464, вул. 1 Травня, 40, 
с. Одаї, Тульчинський район, Вінницька  область, 23651) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 40; 
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базова освіта – 55. 
 
678. Дранська загальноосвітня школа І- ступеня Тульчинської міської 

ради Вінницької області (ідентифікаційний код 21723429, вул. Молодіжна, 15 
с.Дранка, Тульчинський район, Вінницька  область, 23650) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 30. 
 
679. Тульчинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 

Тульчинської міської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 
21723369, вул. Пушкіна, 3, м. Тульчин, Тульчинський район, Вінницька  
область, 23600) з ліцензованим обсягом: 

базова освіта – 1260; 
повна загальна середня освіта – 360. 
 
680. Шпиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шпиківської 

селищної ради Тульчинського району Вінницької області (ідентифікаційний 
код 21723346, вул Ліпіна, 5, смт Шпиків, Тульчинський район, Вінницька 
область,23614) з ліцензованим обсягом:  

початкова освіта – 250; 
базова середня освіта – 250; 
повна загальна середня освіта – 65. 
 
681. Торківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Шпиківської 

селищної ради Тульчинського району Вінницької області (ідентифікаційний 
код 21723547,  вул. Воїнів - Визволителів, 1А, с. Торків, Тульчинський район, 
Вінницька область, 23613) з ліцензованим обсягом:  

початкова освіта – 45; 
базова середня освіта – 55. 
 
682. Шпиківський заклад дошкільної освіти Шпиківської селищної ради 

Тульчинського району Вінницької області (ідентифікаційний код 39557467,  
вул. Качури, 14, смт Шпиків, Тульчинський район, Вінницька область,23614) 
з ліцензованим обсягом:  

дошкільна освіта – 69. 
 
683. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів               

с. Жданівка Жданівської сільської ради Хмільницького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 26224100, вул. Жданова, 41, с. Війтівці, 
Хмільницький район, Вінницька область, 22050) з ліцензованим обсягом:  

початкова освіта –  150 ; 
базова середня освіта – 200; 
повна загальна середня освіта – 150. 
 
684. Качанівський дошкільний навчальний заклад комунальної власності 

Качанівської сільської ради (ідентифікаційний код 39518412, вул. Перемоги, 
10, с. Качанівка, Хмільницький район, Вінницька область, 22015) з 
ліцензованим обсягом:  

дошкільна освіта – 60. 
 
685. Жданівський дошкільний навчальний заклад комунальної власності 

Жданівської сільської ради (ідентифікаційний код 39518517, вул. Заводська, 
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2, с. Жданівка, Хмільницький район, Вінницька область, 22050) з 
ліцензованим обсягом:  

дошкільна освіта – 75. 
 
686. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Семки 

Жданівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області» 
(ідентифікаційний код 26223789, вул.Франка, 11, с. Семки, Хмільницький 
район, Вінницька область, 22016) з ліцензованим обсягом:  

початкова освіта – 50; 
базова середня освіта –70. 
 
687. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів                

с. Качанівка Жданівської сільської ради Хмільницького району Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 26223921, вул. Миру, 17, с. Качанівка, 
Хмільницький район, Вінницька область, 22015) з ліцензованим обсягом:  

початкова освіта – 86; 
базова середня освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 32. 
 
688. Вапнярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. І.Д. 

Черняховського Вапнярської селищної ради об′єднаної територіальної 
громади Томашпільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26223275, вулиця Островського, 2, селище міського типу Вапнярка, 
Томашпільський район, Вінницька область, 24240) з ліцензованим обсягом:  

початкова освіта – 200; 
базова середня освіта – 300; 
 повна загальна середня освіта – 85. 
 
689. Вапнярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Вапнярської 

селищної ради об′єднаної територіальної громади Томашпільського району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26223269, вулиця Шевченка, 56, 
селище міського типу Вапнярка, Томашпільський район, Вінницька область, 
24240) з ліцензованим обсягом:  

початкова освіта – 300; 
базова середня освіта – 400; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 

690. Навчально – виховний комплекс «Вапнярська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад» Вапнярської 
селищної ради об′єднаної територіальної громади Томашпільського району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26223252, вулиця Авіаторів, 145, 
смт Вапнярка, Томашпільський район, Вінницька область, 24241) з 
ліцензованим обсягом:  

дошкільна освіта – 30; 
початкова освіта – 162; 
базова середня освіта – 186; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
691.Вапнярський заклад дошкільної освіти (ясла – садок) «Ромашка» 

Вапнярської селищної ради (ідентифікаційний код 39599030, вулиця 
Гагаріна, 10, селище міського типу Вапнярка, Томашпільський район, 
Вінницька область, 24240) з ліцензованим обсягом: 
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дошкільна освіта – 215.  
 
692. Колоденський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Капітошка» Вапнярської селищної ради (ідентифікаційний код 39565085,  
вулиця Центральна, 56А, с. Колоденка, Томашпільський район, Вінницька 
область, 24240) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 22.  
 
693. Джулинська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат 

Бершадського району Вінницької обласної ради (ідентифікаційний код 
23056606, вулиця Центральна, 35, село Джулинка, Бершадський район 
Вінницька область, 24450) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 48  
базова середня освіта – 60 
повна загальна середня освіта – 12 
 
694. Дашівський навчально-реабілітаційний центр Іллінецького району 

Вінницької обласної ради (ідентифікаційний код 20097792, вулиця Лесі 
Українки, 2, смт. Дашів Іллінецький район Вінницька область, 22740) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта - 15 
початкова освіта – 60 
базова середня освіта – 60 
повна загальна середня освіта – 15. 
 
695. Чернятська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Джулинської 

сільської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 26228261, вулиця 
Незалежності, 1, село Чернятка Бершадський район Вінницька область, 
24430) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 160 
базова середня освіта – 400; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
696. Джулинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Джулинської 

сільської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 26142298,  
вулиця Некрасова, 10, село Джулинка Бершадський район Вінницька 
область, 24450) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 290; 
базова середня освіта – 350; 
повна загальна середня освіта – 180. 
 
697. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. Оратів  Оратівської 

селищної об′єднаної територіальної громади Вінницької області 
(ідентифікаційний код 23105925, вулиця Паркова, 18, селище міського типу 
Оратів Оратівський район Вінницька область, 22600) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 350; 
базова середня освіта – 501; 
повна загальна середня освіта – 115. 
 
698. Оратівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» 

(ідентифікаційний код 35110758, вул.Паркова, 10, селище міського типу 
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Оратів Оратівський район Вінницька область, 22600) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 205. 
 
699. Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Веселка» с. Джулинка 

Джулинської сільської ради Вінницької області (ідентифікаційний 
код26224257, вул. Грушевського, 5, село Джулинка, Бершадський район  
Вінницька область, 24450) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 180. 
 
700. Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Сонечко» с. Чернятка 

Джулинської сільської ради Вінницької області (ідентифікаційний код 
26545276, вул. Шевченка,  22, с. Чернятка, Бершадський район  Вінницька 
область, 24430) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 54. 
 
701. Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Веселка» с. Хмарівка 

Джулинської сільської ради Вінницької області (ідентифікаційний 
код38298156, вул. Шкільна,  5, с. Хмарівка, Бершадський район  Вінницька 
область, 24431) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 16. 
 
702. Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Подоляночка»              

с. Берізки-Бершадські Джулинської сільської ради Вінницької області 
(ідентифікаційний код 39947646, вул.Подільська, 1, село Берізки-Бершадські, 
Бершадський район  Вінницька область, 24451) з ліцензованим обсягом:  

дошкільна освіта – 40. 
 
703. Комунальний дошкільний навчальний заклад «Веселка» Корди-

шівської сільської ради (ідентифікаційний код 39545540, вул. Героїв 
Майдану, 4, с. Кордишівка, Козятинський район  Вінницька область, 22146) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 50. 
 
704. Немирівський навчально-реабілітаційний центр Вінницької 

обласної ради (ідентифікаційний код 21722281, вулиця Соборна, 191А, місто 
Немирів, Немирівський район, Вінницька область, 22800) ) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 
705. Опорний навчальний заклад «Студенянська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів» Піщанського району Вінницької області (ідентифікаційний 
код 35150696, вулиця Соборна, 44, с. Студена, Піщанський район, Вінницька 
область, 24715) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 124; 
базова середня освіта – 155; 
повна загальна середня освіта – 62. 
 
706. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» села Гонорівка Піщанського 
району Вінницької області (ідентифікаційний код 38228780, вулиця Пушкіна, 
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10, с. Гонорівка, Піщанський район, Вінницька область, 24736) з ліцензо-
ваним обсягом: 

дошкільна освіта – 35; 
початкова освіта – 40; 
базова середня освіта – 45. 
 
707. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Ранок»                 

с. Студена Піщанського району  (ідентифікаційний код 38460215, вулиця 
Подільська,80, с. Студена, Піщанський район, Вінницька область, 24715) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 60. 
 
708. Кивачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської 

сільської ради Гайсинського району Вінницької області (ідентифікаційний 
код 26234847, вулиця Шкільна, 11, с. Кивачівка, Теплицький район 
Вінницька область, 23810) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова середня освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
709. Тополівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Краснопільської 

сільської ради Гайсинського району Вінницької області (ідентифікаційний 
код 26234764, вулиця Мічуріна, 1, с. Тополівка, Теплицький район Вінницька 
область, 23811) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 50; 
базова середня освіта – 70. 
 
710. Дошкільний навчальний заклад «Ластівка» с. Тополівка 

Краснопільської сільської ради Гайсинського району Вінницької області 
(ідентифікаційний код35750718, вулиця Микитенка, 1, с. Тополівка, 
Теплицький район Вінницька область, 23811) з ліцензованим обсягом 

дошкільна освіта – 32. 
 
711. Кальницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Я. Івашкевича 

Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26235083,вулиця Івана Богуна, 184-А, с. Кальник, 
Іллінецький район, Вінницька область, 22732) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова середня освіта – 125; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
712. Білківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дашівської 

селищної ради Іллінецького району Вінницької області (ідентифікаційний 
код 26241741,вулиця Жовтнева, 1, село Білки, Іллінецький район, Вінницька 
область, 22744) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 70; 
базова середня освіта – 140; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
713. Дашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дашівської 

селищної ради Іллінецького району Вінницької області (ідентифікаційний 
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код 26241965, вулиця Центральна, 22, селище міського типу Дашів, 
Іллінецький район, Вінницька область, 22740) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 321; 
 базова середня освіта – 341; 
повна загальна середня освіта – 78. 
 
714. Комунальний заклад «Кальницький дошкільний навчальний 

заклад «Ромашка» Дашівської селищної ради Іллінецького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26242007, вулиця Т. Г. Шевченка, 
166, село Кальник, Іллінецький район, Вінницька область, 22732) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 55. 
 
715. Комунальний заклад «Кантелинський дошкільний навчальний 

заклад «Сонечко» Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької 
області (ідентифікаційний код 26545435, вулиця Калашника, 18, село 
Кантелина, Іллінецький район, Вінницька область, 22734) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
716. Комунальний заклад «Копіївський дошкільний навчальний заклад  

«Білосніжка» Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької 
області (ідентифікаційний код 26545429, вулиця Кооперативна, 7, село 
Копіївка, Іллінецький район, Вінницька область, 22741) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
717. Комунальний заклад «Купчинецький дошкільний навчальний 

заклад «Попелюшка» Дашівської селищної ради Іллінецького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 39052245, вулиця Шевченка, 3, 
село Купчинці, Іллінецький район, Вінницька область, 22735) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
718. Комунальний заклад «Дашівський дошкільний навчальний заклад 

№2  «Ластівка» Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької 
області (ідентифікаційний код26235077, вулиця Михайла Грушевського, 12, 
селище міського типу Дашів, Іллінецький район, Вінницька область, 22740) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 60. 
 
719. Комунальний заклад «Привільнянський дошкільний навчальний 

заклад «Ромашка» Дашівської селищної ради Іллінецького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 36708761, вулиця Сонячна, 22, 
село Привільне, Іллінецький район, Вінницька область, 22744) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 45. 
 
720. Комунальний заклад «Білківський дошкільний навчальний заклад  

«Білочка» Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області 
(ідентифікаційний код 36708777, вулиця Жовтнева, 7, село Білки, 
Іллінецький район, Вінницька область, 22744) з ліцензованим обсягом: 
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дошкільна освіта – 45. 
 
721. Комунальний заклад «Шабелянський дошкільний навчальний 

заклад «Калинонька» Дашівської селищної ради Іллінецького району 
Вінницької області (ідентифікаційний код 37647485, вулиця Люсі Яворської, 
114 «А», село Шабельня, Іллінецький район, Вінницька область, 22733) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
722. Комунальний заклад «Дашівський дошкільний навчальний заклад  

«Журавлик» Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької 
області (ідентифікаційний код 26241862, вулиця І. Франка, 23, селище 
міського типу Дашів, Іллінецький район, Вінницька область, 22740) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 120. 
 
723. Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Вінницької 

обласної ради (ідентифікаційний код 21723872, вулиця шкільна, 79, селище 
міського типу Піщанка, Піщанський район, Вінницька область, 24700) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30 
початкова освіта – 50; 
базова середня освіта –  50; 
повна загальна середня освіта – 20. 
 
724. Комунальний заклад «Гуманітарна гімназія №1 імені М.І. 

Пирогова Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26235539, вул 
Малиновського, 7, м.Вінниця, Вінницька область, 21018) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 250; 
базова освіта –  1000; 
повна загальна середня освіта – 400. 
 
725. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія № 2 Вінницької міської ради» 
(ідентифікаційний код 26235485, вул. Соборна, 94, м. Вінниця, Вінницька 
область, 21050) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 750; 
базова освіта –  800; 
повна загальна середня освіта – 200. 
 
726. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 3  

ім. М. Коцюбинського ВМР» (ідентифікаційний код 26235485, вул. Миколи 
Оводова, 2, м. Вінниця, Вінницька область, 21050) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 370; 
базова освіта –  350; 
повна загальна середня освіта – 115. 
 
727. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4  

ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 
20089686, вул. Гоголя, 18, м. Вінниця, Вінницька область, 21018) з 
ліцензованим обсягом: 
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початкова освіта – 800; 
базова освіта –  900; 
повна загальна середня освіта – 200. 
 
728. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І ступеня № 5 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26176222, вул. Богдана 
Ступки, 18, м.Вінниця, Вінницька область, 21032) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 1200. 
729. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія № 6 Вінницької міської ради» 
(ідентифікаційний код 26176245, вул. Стрілецька, 12, м. Вінниця, Вінницька 
область, 21009) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 820; 
базова освіта –  980; 
повна загальна середня освіта – 300. 
 
730. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загально-

освітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 7 Вінницької міської ради» 
(ідентифікаційний код 26235427, вул. Владислава Городецького, 21,               
м. Вінниця, Вінницька область, 21018) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 480; 
базова освіта –  480; 
повна загальна середня освіта – 520. 
 
731. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8  

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26235410, вул. Винниченка, 
28, м. Вінниця, Вінницька область, 21009) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 350; 
базова освіта –  450; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
732. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26235410, вул. Брацлавська, 
98, м. Вінниця, Вінницька область, 21009) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 480; 
базова освіта –  600; 
повна загальна середня освіта – 270. 
 
733. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 10   

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код21725150, вул. Андрія 
Первозванного, 22, м. Вінниця, Вінницька область, 21027) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 600; 
базова освіта –  540; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
734. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 11 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26176268, вул.Тараса Сича, 
38, м. Вінниця, Вінницька область, 21019) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 700; 
базова освіта –  650; 
повна загальна середня освіта – 150. 
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735. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 12 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26119498, вул. Максима 
Шимка, 3, м. Вінниця, Вінницька область, 21034) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 660; 
базова освіта –  650; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
736. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 13 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 261176386, вул. Максима 
Шимка, 1, м. Вінниця, Вінницька область, 21034) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 600; 
базова освіта –  660; 
повна загальна середня освіта – 150. 
 
737. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 14 

Вінницької міської ради»  (ідентифікаційний код 24895668, вул. Мічуріна, 2, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21010) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 175; 
базова освіта –  175; 
повна загальна середня освіта – 65. 
 
738. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 15 

Вінницької міської ради»  (ідентифікаційний код 20096901, вул. Келецька, 
62, м. Вінниця, Вінницька область, 21021) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 900; 
базова освіта –  600; 
повна загальна середня освіта – 150. 
 
739. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 16  

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 20096976, вул. Матроса 
Кішки, 30, м. Вінниця, Вінницька область, 21018) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 835; 
базова освіта –  650; 
повна загальна середня освіта – 90. 
 
740. Комунальний заклад «Фізико-математична гімназія №17 Він-

ницької міської ради»  (ідентифікаційний код 260097993, вул. Олександра 
Соловйова, 2, м.Вінниця, Вінницька область, 21050) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 600; 
базова освіта –  800; 
повна загальна середня освіта – 400. 
 
741. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26235396, вул. Келецька, 97, 
м.Вінниця, Вінницька область, 21030) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 850; 
базова освіта –  850; 
повна загальна середня освіта – 200. 
 
742. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 19 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26235447, вул. Северина 
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Наливайка, 17, м. Вінниця, Вінницька область, 21003) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 250; 
базова освіта –  300; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
743. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26235396, вул. Чумацька, 
266, м.Вінниця, Вінницька область, 21023) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 720; 
базова освіта –  870; 
повна загальна середня освіта – 180. 
 
744. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 20096893, вул. 600-річчя, 16, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21021) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 350; 
базова освіта –  350; 
повна загальна середня освіта – 100. 
 
745. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 22   

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код13335682, вул. Данила 
Нечая, 21, м. Вінниця, Вінницька область, 21012) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 800; 
базова освіта –  800; 
повна загальна середня освіта – 100. 
 
746. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія № 23 Вінницької міської ради»  
(ідентифікаційний код 20090689, вул. Космонавтів, 32, м. Вінниця, Вінницька 
область, 21021) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 800; 
базова освіта –  800; 
повна загальна середня освіта – 300. 
 
747. Комунальний заклад «Вечірня загальноосвітня школа ІІ-ІІІ 

ступенів №24 Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26235568,  
вул. Привокзальна, 30, м. Вінниця, Вінницька область, 21001) з ліцензованим 
обсягом: 

базова освіта –  50; 
повна загальна середня освіта – 200. 
 
748. Комунальний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа І 

ступеня  № 25 Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 20090525,  
вул. Келецька, 89, м. Вінниця, Вінницька область, 21030) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 1100. 
 
749. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 26   

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26176570, вул. Хмельницьке 
шосе, 27, м. Вінниця, Вінницька область, 21036) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 900; 
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базова освіта –  1120; 
повна загальна середня освіта – 260. 
 
750. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 27   

Вінницької міської ради»  (ідентифікаційний код 26235522, вул. Ватутіна, 42, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21011) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 1100; 
базова освіта –  1300; 
повна загальна середня освіта – 400. 
 
751. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум  № 29 
Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 20090465, вул. Київська, 
149, м. Вінниця, Вінницька область, 21022) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 745; 
базова освіта –  650; 
повна загальна середня освіта – 135. 
 
752. Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс: загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 30 ім. Тараса Шевченка  Вінницької 
міської ради» (ідентифікаційний код 20090459, вул. Стрілецька, 62,                  
м. Вінниця, Вінницька область, 21007) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 800; 
базова освіта – 861; 
повна загальна середня освіта – 128. 
 
753. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів  № 31   

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26176311, вул. Богдана 
Ступки, 13, м. Вінниця, Вінницька область, 21032) з ліцензованим обсягом: 

базова освіта – 1600; 
повна загальна середня освіта – 1100. 
 
754. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26219747, вул. Некрасова, 
40, м. Вінниця, Вінницька область, 21001) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 800; 
базова освіта –  1000; 
повна загальна середня освіта – 200. 
 
755. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 33   

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 21725210, вул. В. Порика, 
20, м. Вінниця, Вінницька область, 21021) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 500; 
базова освіта –  660; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
756. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із 

спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і фізики     
№ 34 Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26235433, вул. Миколи 
Ващука, 12, м. Вінниця, Вінницька область, 21029) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 700; 
базова освіта –  750; 
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повна загальна середня освіта – 200. 
 
757. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 35   

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 26235404, вул. Миколи 
Ващука, 10, м. Вінниця, Вінницька область, 21029) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 800; 
базова освіта –  800; 
повна загальна середня освіта – 250. 
 
758. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 36 

Вінницької міської ради» (ідентифікаційний код 34722302, вул. Пирогова, 
191, м. Вінниця, Вінницька область, 21008) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 320; 
базова освіта –  400; 
повна загальна середня освіта – 70. 
 
759. Комунальний заклад «Вінницький технічний ліцей» (ідентифік-

аційний код 20097668, вул. Монастирська, 4, м. Вінниця, Вінницька область, 
21050) з ліцензованим обсягом: 

базова освіта –  400; 
повна загальна середня освіта – 450. 
 
760. Комунальний заклад «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів з дошкільним відділенням Вінницької міської ради» (ідентифіка-
ційний код 24898135, вул. Келецька, 107, м. Вінниця, Вінницька область, 
21030) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 150; 
базова освіта – 150. 
 
761. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Вербка Крижо-

пільського району Вінницької  області (ідентифікаційний код 26223393, вул. 
Садова, 44, с. Вербка, Крижопільський район, Вінницька область, 24623), з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 50; 
базова середня освіта – 100; 
повна зальна середня освіта – 30. 
 
762. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Вільшанка 

Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26223401, вул. Шкільна, 41, с. Вільшанка, Вінницька область, Крижо-
пільський район, 24624), з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова середня освіта – 80; 
повна зальна середня освіта – 25. 
 
763. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Гарячківка 

Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26229295, вул. Соборна, 27, с. Гарячківка, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24622), з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова середня освіта – 100; 
повна зальна середня освіта – 30. 
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764. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 с. Городківка 

Крижопільський район  Вінницька  область  (ідентифікаційний код 26223312,  
вул. Лесі Українки, 3, с. Городківка, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24615), з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 240; 
базова середня освіта – 240; 
повна зальна середня освіта – 120. 
 
765. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 с. Городківка 

Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26224205, вул. Шкільна, 14, с. Городківка, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24615), з ліцензованим обсягом:  

початкова освіта – 150; 
базова середня освіта – 210; 
повна зальна середня освіта – 70. 
 
766. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Жабокрич 

Крижопільського району Вінницької  області (ідентифікаційний код 
26222655, вул. Миру, 2, с. Жабокрич, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24640), з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова середня освіта – 100; 
повна зальна середня освіта – 40. 
 
767. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Героя 

Радянського Союзу О.А. Бичковського смт Крижопіль Вінницька область 
(ідентифікаційний код 20103727, вул. Героїв України, 90, смт Крижопіль, 
Крижопільський район, Вінницька область, 24600) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 360; 
базова середня освіта – 450; 
повна зальна середня освіта – 120. 
 
768. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. воїна-

інтернаціоналіста С.В. Гаврилюка смт Крижопіль Вінницької області 
(ідентифікаційний код 23107383, вул. Богдана Хмельницького, 2, смт 
Крижопіль, Крижопільський район, Вінницька область, 24600), з ліцензо-
ваним обсягом: 

початкова освіта – 240; 
базова середня освіта – 340; 
повна зальна середня освіта – 180. 
 
769. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Крикливець 

Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26223565, вул. Т. Г. Шевченка, 94, с. Крикливець, Крижопільський район, 
Вінницька область, 24641), з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 65; 
базова середня освіта – 50; 
повна зальна середня освіта – 25. 
 
770. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Соколівка 

Вінницької області Крижопільського району (ідентифікаційний код 
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26223418, вул. Службова, 5, с. Соколівка, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24633), з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 48; 
базова середня освіта – 81; 
повна зальна середня освіта – 25. 
 
771. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Шарапанівка 
Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26223654, вул. Центральна, 2, с.Шарапанівка, Крижопільський район, 
Вінницька область, 24630), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30; 
початкова освіта – 40; 
базова середня освіта – 35; 
повна зальна середня освіта – 15. 
 
772. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Голубече 

Вінницької області Крижопільського району (ідентифікаційний код 
26234965, вул. Фалаштинських, 2, с. Голубече, Крижопільський район, 
Вінницька область, 24606), з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова середня освіта – 50. 
 
773. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Заболотне 

Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26222590, вул. Чоботарська, 1, с. Заболотне, Крижопільський район, 
Вінницька область, 24631), з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова середня освіта – 60. 
 
774. Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Соколівка 

Крижопільського району Вінницької област, (ідентифікаційний код 
26234089, вул. Шкільна, 1, с. Соколівка, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24633), з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова середня освіта – 50. 
 
775. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Висока Гребля 
Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26222577, вул. Небесної Сотні, 6, с. Висока Гребля, Крижопільський район, 
Вінницька область, 24612), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15; 
початкова освіта – 20; 
базова середня освіта – 20. 
 
776. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Джугастра 
Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26241600, вул. Шкільна, 36а, с. Джугастра, Крижопільський район, 
Вінницька область, 24620), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 17; 
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початкова освіта – 20; 
базова середня освіта – 30. 
 
777. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Кісниця Крижо-
пільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 26222620, вул. 
1-го Травня, 1, с. Кісниця, Крижопільський район, Вінницька область, 24613) 
з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15; 
початкова освіта – 25; 
базова середня освіта – 40. 
 
778. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Куниче 
Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26227907, вул. Дружби, 78, с. Куниче, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24632), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
очаткова освіта – 40; 
базова середня освіта – 40. 
 
779. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Левків 
Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26241623, вул. Толстого, 2, с. Левків, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24636), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 24; 
початкова освіта – 25; 
базова середня освіта – 45. 
 
780. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Павлівка 
Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26222643, вул. Миру, 12, с. Павлівка, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24643), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25; 
початкова освіта – 20; 
базова середня освіта – 40. 
 
781. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Тернівка 
Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26222608, вул. Соборна, 10, с. Тернівка, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24605) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 21; 
початкова освіта – 40; 
базова середня освіта – 50. 
 
782. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня - дошкільний навчальний заклад» с. Савчине Крижо-
пільського району Вінницької  області (ідентифікаційний код 26241592, вул. 
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Шевченка, 29, с. Савчине, Крижопільський район, Вінницька область, 24610), 
з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20; 
початкова освіта – 20. 
 
783. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня-дошкільний навчальний заклад» с. Зеленянка Крижо-
пільського району Вінницької  області (ідентифікаційний код 20087799, вул. 
Першотравнева, 32а, с. Зеленянка, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24626), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 21; 
початкова освіта – 20. 
 
784. Комунальна організація (установа, заклад) Крижопільський 

дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №1 смт. Крижопіль 
(ідентифікаційний код 26223499, вул. Соборна, 26, смт Крижопіль, 
Крижопільський район, Вінницька область, 24600) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 230. 
 
785. Комунальна організація (установа, заклад) Крижопільський 

дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №5 смт. Крижопіль 
(ідентифікаційний код 26223520, вул. Черняховського, 38, смт. Крижопіль, 
Крижопільський район, Вінницька область, 24600) з ліцензованим обсягом:  

дошкільна освіта – 150. 
 
786. Комунальна організація (установа, заклад) Крижопільський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 смт. Крижопіль, 
(ідентифікаційний код 26223476, вул. Гаврилюка, 10-А, смт. Крижопіль, 
Крижопільський район, Вінницька область, 24600), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 110. 
 
787. Вербський дошкільний навчальний заклад (ідентифікаційний код 

26223465, вул. Сонячна, 60, с. Вербка, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24623), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 27. 
 
788. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Вільшанка 

(ідентифікаційний код 38815086, вул. Шкільна, 13Б, с. Вільшанка, 
Крижопільський район, Вінницька область, 24624), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 
789. Гарячківський дошкільний навчальний заклад «Ромашка» с. Гаряч-

ківка (ідентифікаційний код 39602011, с. Гарячківка, вул. Соборна, 22А, 
Крижопільський район, Вінницька область, 24622), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 55. 
 
790. Городківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1      

с. Городківка (ідентифікаційний номер 26223559, вул. Благовіщенська, 1,       
с. Городківка, Крижопільський район, Вінницька обл. 24615), з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 53. 
 



108 

 

791. Городківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 
(ідентифікаційний код 39564521, вул. Садова, 1, с. Городківка, Крижо-
пільський район, Вінницька область, 24615), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 120. 
 
792. Городківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3      

с. Городківка (ідентифікаційний номер 36327897, вул. Мазуркевича, 79,         
с. Городківка, Крижопільський район, Вінницька область, 24615), з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 60. 
 
793. Городківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4      

с. Городківка (ідентифікаційний номер 26223430, вул. Лесі Українки, 19,       
с. Городківка, Крижопільський район, Вінницька область, 24615) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 186. 
 
794. Заболотненський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

с. Заболотне (ідентифікаційний код 26223424, вул. Чоботарська, 25,               
с. Заболотне, Крижопільський район, Вінницька область, 24631), з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 90. 
 
795. Комунальна організація (установа, заклад) Жабокрицький 

дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) с. Жабокрич (ідентифікаційний 
код 26223507, вул. Пирогова 1, с. Жабокрич, Крижопільський район, 
Вінницька область, 24640), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 60. 
 
796. Комунальна організація (установа, заклад) «Красносільський 

дошкільний навчальний заклад «Ромашка» (ідентифікаційний код 37084442, 
вул. Піонерська 1, с. Красносілка, Крижопільський район, Вінницька область, 
24625), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 18. 
 
797. Крикливецький дошкільний навчальний заклад «Берізка» 

(ідентифікаційний код 26223482 вул. Шевченка 60-А, с. Крикливець, 
Крижопільський район, Вінницька область, 24641), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 27. 
 
798. Дошкільний навчальний заклад «Зірочка» с. Соколівка 

Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
39602027, вул. Соборна, 1 с. Соколівка, Крижопільський район, Вінницька 
область, 24633), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 
799. Соколівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)               

с. Соколівка (ідентифікаційний код 26223513, вул. Службова, 2, с. Соколівка, 
Крижопільський район, Вінницька область. 24634), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 45. 
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800. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Іллівка 
Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26241617, вул. Малиновського, 26, с. Іллівка, Крижопільський район, 
Вінницька область, 24642), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
801. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Княжа Криниця 

Крижопільського району Вінницької області (ідентифікаційний код 
26241586, вул. Миру, 1, с. Княжа Криниця, Крижопільський район, 
Вінницька область, 24607), з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 
802. Дошкільний навчальний заклад с. Дахталія Крижопільського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 26219983, вул. Паркова, 9, 
с. Дахталія, Крижопільський район, Вінницька область, 24614), з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 17. 
 
803. Антопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Чебурашка» (ідентифікаційний код 39581919, вул.  Молодіжна, 62,               
с. Антопіль, Томашпільський район, Вінницька область, 24249) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 
804. Антонівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Пролісок» (ідентифікаційний код 39593039, вул. Зарічна, 163А,                      
с. Антонівка, Томашпільський район, Вінницька область, 24213) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 63. 
 
805. Навчально-виховний комплекс «Вербівська загальноосвітня школа  

І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Томашпільської районної ради 
Вінницької області (ідентифікаційний код26223068, вул.  Зелена, 2,                 
с. Вербова, Томашпільський район, Вінницька область, 24246) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
806. Гнатківський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) 

«Колосочок» (ідентифікаційний код 39562634, вул.  Лесі Українки, 27,б,          
с. Гнатків, Томашпільський район, Вінницька область, 24232) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 62. 
 
807. Вилянський  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Берізка» (ідентифікаційний код 39594048, вул. Молодіжна, 4, с. Вила, 
Томашпільський район, Вінницька область, 24214) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 45. 
 
808. Височанський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Сонечко» (ідентифікаційний код 26245526, вул. Героїв Майдану,  44 Б,          
с. Високе, Томашпільський район, Вінницька область, 24247) з ліцензованим 
обсягом: 
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дошкільна освіта – 40. 
 
809. Великорусавський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Пролісок» (ідентифікаційний код 39562875, вул. Центральна, 44, с. Велика 
Русава, Томашпільський район, Вінницька область, 24210) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 75. 
 
810. Комаргородський  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Дзвіночок» (ідентифікаційний код 39565991, вул.  Миру, 8, с. Комаргород, 
Томашпільський район, Вінницька область, 24225) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 62. 
 
811. Кислицький  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Дзвіночок» (ідентифікаційний код 39599046, вул.  Центральна,  90, с. Кис-
лицьке, Томашпільський район, Вінницька область, 24226) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 28. 
 
812. Липівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Теремок» (ідентифікаційний код 39593018, вул. 40-річчя Перемоги, 4,            
с. Липівка, Томашпільський район, Вінницька область, 24205) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 46. 
 
813. Марківський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Сонечко» (ідентифікаційний код 39613154, вул.  Шкільна, 35, с. Марківка, 
Томашпільський район, Вінницька область, 24248) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 13. 
 
814. Олександрівський  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Росинка» (ідентифікаційний код 39581835, вул. Пшеничника, 11,                   
с. Олександрівка, Томашпільський район, Вінницька область, 24220) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
815. Пилипи-Борівський  дошкільний навчальний заклад (дитячий 

садок) «Берізка» (ідентифікаційний код 39593044, вул.  Партизанська,  7,        
с. Пилипи-Борівські, Томашпільський район, Вінницька область, 24215) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
816. Паланський  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Берізка» (ідентифікаційний код 39594032, вул.  Дребота, 10, с. Паланка, 
Томашпільський район, Вінницька область, 24222) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 26. 
 
817. Пеньківський  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Дзвіночок» (ідентифікаційний код 39613162, вул.  Жовтнева, 1, с. Пень-
ківка, Томашпільський район, Вінницька область, 24211) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта –1 0. 
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818. Рожнятівський  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Дзвіночок» (ідентифікаційний код 39593023, вул.  Миру, 102, с. Рожнятівка, 
Томашпільський район, Вінницька область, 24212) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 16. 
 
819. Стінянський  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Журавлик» (ідентифікаційний код 39593051, вул.  Кельбаса, 199, с. Стіна, 
Томашпільський район, Вінницька область, 24231) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 60. 
 
820. Яланецький дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

«Пролісок» (ідентифікаційний код 39593051, вул. Соборна, 56, с. Яланець, 
Томашпільський район, Вінницька область, 24234) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 
821. Дошкільний навчальний заклад №1 «Дзвіночок» комунальної 

власності територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області 
(ідентифікаційний код 34626237, вул. Барляєва, 13, м. Жмеринка, Вінницька 
область, 23100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 136. 
 
822. Дошкільний навчальний заклад №2 «Калинка» комунальної 

власності територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області 
(ідентифікаційний код 34626216, вул. Павлова, 4, м. Жмеринка, Вінницька 
область, 23100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 268. 
 
823. Дошкільний навчальний заклад №3 «Веселка» комунальної 

власності територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області 
(ідентифікаційний код 34626184, вул. Соборна, 28, м. Жмеринка, Вінницька 
область, 23100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 295. 
 
824. Дошкільний навчальний заклад №4 «Вишенька» комунальної 

власності територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області 
(ідентифікаційний код 34626221, вул. Національна, 14, м. Жмеринка, 
Вінницька область, 23100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 265. 
 
825. Дошкільний навчальний заклад №5 «Джерельце» комунальної 

власності територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області 
(ідентифікаційний код 34626195, вул. Франко, 2/1, м. Жмеринка, Вінницька 
область, 23100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 182. 
 
826. Дошкільний навчальний заклад №6 «Казочка» комунальної 

власності територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області 
(ідентифікаційний код 34626200, вул. Комарова, 44, м. Жмеринка, Вінницька 
область, 23100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 205. 
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827. Дошкільний навчальний заклад №7 «Ромашка» комунальної 
власності територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області 
(ідентифікаційний код 26244194, вул. Космонавтів, 139, м. Жмеринка, 
Вінницька область, 23100) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 105. 
 
828. Комунальна організація (установа, заклад) дошкільний навчальний 

заклад №8 «Барвінок» комунальної власності територіальної громади 
м.Жмеринки Вінницької області (ідентифікаційний код 39959304, вул. 
Франко, 136, м. Жмеринка, Вінницька область, 23100) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 210. 
 
829. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 комунальної власності 

територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області (ідентифікаційний 
код 26244113, вул. Коцюбинського, 39, м. Жмеринка, Вінницька область, 
23100) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 250; 
базова освіта – 280; 
повна загальна середня освіта – 70. 
 
830. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-

ліцей» комунальної власності територіальної громади м. Жмеринки 
Вінницької області (ідентифікаційний код 26244107, вул. Центральна, 2,       
м. Жмеринка, Вінницька область, 23100) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 358; 
базова освіта – 389; 
повна загальна середня освіта – 99. 
 
831. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 комунальної власності 

територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області (ідентифікаційний 
код 26244136, провул. Лютневий, 3, м. Жмеринка, Вінницька область, 23100) 
з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 400; 
базова освіта – 430; 
повна загальна середня освіта – 120. 
 
832. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 комунальної власності 

територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області (ідентифікаційний 
код 26244099, вул. Київська, 3, м. Жмеринка, Вінницька область, 23100) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 400; 
базова освіта – 450; 
повна загальна середня освіта – 100. 
 
833. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- 

гімназія» комунальної власності територіальної громади м. Жмеринки 
Вінницької області (ідентифікаційний код 23064971, вул. Короленка, 7,         
м. Жмеринка, Вінницька область, 23100) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 400; 
базова освіта – 400; 
повна загальна середня освіта –  100. 
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834. Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №6 комунальної власності 

територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області (ідентифікаційний 
код 26244128, вул. Магістральна, 21/1, м. Жмеринка, Вінницька область, 
23100)  з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 450; 
базова освіта – 591; 
повна загальна середня освіта – 135. 
 
835. Комунальний заклад «Загальноосвітня школа - інтернат І-ІІ 

ступенів м. Жмеринки» (ідентифікаційний код 24896886, вул. Франко, 136,   
м. Жмеринка, Вінницька область, 23100) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80. 
 
836. Браїлівська загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів імені В.О. 

Забаштанського (ідентифікаційний код 26242321, вул. Чайковського, 33, 
селище міського типу Браїлів, Жмеринський район, Вінницька область, 
23130) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 256; 
базова освіта –  380; 
повна загальна середня освіта – 64. 
 
837. Кармалюківська загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів 

(ідентифікаційний код 26242522, вул.Центральна, 33, с. Кармалюкове, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23120) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта –   60; 
повна загальна середня освіта – 234. 
 
838. Мартинівська загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів 

(ідентифікаційний код 26242539, вул. М. Яжука, 7, с. Мартинівка, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23134) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта –  150; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
839. Могилівська загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 24898253, площа Перемоги, с. Могилівка, Жмеринський район, 
Вінницька область, 23141) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта –  150; 
повна загальна середня освіта – 60. 
 
840. Носківецька загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 26242545, вул. Шкільна, 1, с.Носківці, Жмеринський район, 
Вінницька область, 23151) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта –  90; 
повна загальна середня освіта – 30. 
 
841. Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів імені Д.Ф. 

Касьянчука (ідентифікаційний код 26242551, проспект Шевченка, 19, 
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с.Олександрівка, Жмеринський район, Вінницька область, 23127) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта –  110; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
842. Почапинецька загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 26242568, вул.Садова, 1, с. Почапинці, Жмеринський район, 
Вінницька область, 23112) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта –  80; 
повна загальна середня освіта – 20. 
 
843. Северинівська загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 26242373, вул. Грушевського, 33, с.Северинівка, Жмеринський 
район, Вінницька область, 23126) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 180; 
базова освіта – 252; 
повна загальна середня освіта – 50. 
 
844. Станіславчицька загальноосвітня школа І-ІІ-ІІІ ступенів 

(ідентифікаційний код 26242597, вул.Центральна, 1, с. Станіславчик, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23160) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 240; 
базова освіта –  300; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
845. Чернятинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 26242580, вул. графа Львова, 14, с. Чернятин, Жмеринський 
район, Вінницька область, 23124) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 180; 
базова освіта –  250; 
повна загальна середня освіта – 40. 
 
846. Браїлівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (ідентифікаційний 

код 26242508, вул.Заводська, 7, селище міського типу Браїлів, Жмеринський 
район, Вінницька область, 23130) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова освіта – 150. 
 
847. Будецька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (ідентифікаційний 

код 26242611, вул.Центральна, 8, с. Будьки, Жмеринський район, Вінницька 
область, 23162) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта – 60. 
 
848. Демидівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 24898260, вул. Шкільна, 16А, с. Демидівка, Жмеринський район, 
Вінницька область, 23140) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 60; 
базова освіта – 75. 
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849. Жуковецька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (ідентифіка-
ційний код 26242628, вул. Центральна, с.Жуківці, Жмеринський район, 
Вінницька область, 23143) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 64; 
базова освіта – 80. 
 
850. Камяногірська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 26242663, вул. Петра Сагайдачного, с. Камяногірка, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23163) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 64; 
базова освіта – 80. 
 
851. Кацмазівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 26242657, вул. Миру, 3, с.Кацмазів, Жмеринський район, 
Вінницька область, 23153) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 64; 
базова освіта – 80. 
 
852. Кудіївецька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 26242367, вул. Л. Українки, 3, с. Кудіївці  , Жмеринський район, 
Вінницька область, 23128) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 64; 
базова освіта – 80. 
 
853. Коростівецька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 26242344, вул. Шкільна, 8, с.Коростівці, Жмеринський район, 
Вінницька область, 23150) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 100. 
 
854. Куриловецька загальноосвітня школа І  ступеня (ідентифікаційний 

код 26242640, вул. Володимира Турця, 27, с. Курилівці , Жмеринський район, 
Вінницька область, 23114) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 25. 
 
855. Мовчанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (ідентифікаційний 

код 26242350, вул. Шкільна, с. Мовчани, Жмеринський район, Вінницька 
область, 23154) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 56; 
базова освіта – 70. 
 
856. Потоцька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (ідентифікаційний 

код 26242389, вул. Шкільна, 1, с. Потоки, Жмеринський район, Вінницька 
область, 23142) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 100. 
 
857. Рівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (ідентифікаційний 

код 26242456, вул. Пушкіна, 8, с. Рів, Жмеринський район, Вінницька 
область, 23135) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 64; 
базова освіта – 80. 
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858. Стодулецька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 26242410, вул. Шевченка, с. Стодульці, Жмеринський район, 
Вінницька область, 23121) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 64; 
базова освіта – 80. 
 
859. Тарасівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 26242443, вул. Шкільна, с. Тарасівка, Жмеринський район, 
Вінницька область, 23161) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 48; 
базова освіта – 60. 
 
860. Телелинецька загальноосвітня школа І  ступеня (ідентифікаційний 

код 26242479, вул. Шкільна, 40, с. Телелинці, Жмеринський район, 
Вінницька область, 23152) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 25. 
 
861. Щучинецька загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (ідентифіка-

ційний код 26242462, вул. Шкільна,  1, с.Щучинці, Жмеринський район, 
Вінницька область, 23144) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта – 60. 
 
862. Комунальний заклад «Біликовецький навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І  ступеня – дошкільний навчальний 
заклад» (ідентифікаційний код38787871, вул. Шкільна,  2, с. Біликівці, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23133) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15; 
початкова освіта –  30. 
 
863. Комунальний заклад «Дубівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І  ступеня – дошкільний навчальний заклад» 
(ідентифікаційний код 387996983, вул. Олега Кандирала,  3, с. Дубова, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23110) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15; 
початкова освіта –  30. 
 
864. Комунальний заклад «Людавський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І  ступеня – дошкільний навчальний заклад» 
(ідентифікаційний код 38787892, вул. Шкільна,  5, с. Людавка, Жмеринський 
район, Вінницька область, 23132) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15; 
початкова освіта –  40. 
 
865. Комунальний заклад «Слободо-Межирівський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І  ступеня – дошкільний 
навчальний заклад» (ідентифікаційний код 38787929, вул. Шевченка,  1А,      
с. Слобода-Межирівська, Жмеринський район, Вінницька область, 23123) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 22; 
початкова освіта –  30; 
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базова освіта – 50. 
 
866. Комунальний заклад «Сербинівський  навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І –ІІ-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» (ідентифікаційний код 39977763, вул. Центральна,  с. Сербинівці, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23122) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 22; 
початкова освіта –  80; 
базова освіта – 100; 
повна загальна середня освіта – 20. 
 
867. Комунальний заклад дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) №1 

«Дзвіночок» смт. Браїлів Браїлівської селищної ради Жмеринського району 
(ідентифікаційний код 26286130, тупік Юності, 6, селище міського типу 
Браїлів, Жмеринський район, Вінницька область, 23130) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 45. 
 
868. Комунальний заклад дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) №2 

«Веселка» смт. Браїлів Браїлівської селищної ради Жмеринського району 
(ідентифікаційний код 26286123, вул. Островського, 14, селище міського 
типу Браїлів, Жмеринський район, Вінницька область, 23130) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 70. 
 
869. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад» (ясла-

садок) «Малятко» Демидівської сільської ради села Демидівка Жмеринського 
району (ідентифікаційний код 39578796, вул.Шкільна, 28, с. Демидівка, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23140) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 
870. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад» (дитячий 

садок) «Ромашка» Жуковецької сільської ради  Жмеринського району 
(ідентифікаційний код 39562147, вул. Центральна, 175, с. Жуківці, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23143) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
871. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад» (дитячий 

садок) «Сонечко» Коростівецької сільської ради  Жмеринського району 
(ідентифікаційний код 39586571, вул. Молодіжна, 3, с. Коростівці, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23150) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 25. 
 
872. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-сад) 

«Вишенька» Олександрівської сільської ради  Жмеринського району 
(ідентифікаційний код 39566838, вул. Лесі Українки, 8, с. Кудіївці, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23128) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35. 
 
873. Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Сонечко» села Курилівці Куриловецької сільської ради  Жмеринського 
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району (ідентифікаційний код 39560223, вул. В. Турця, 27, с. Курилівці, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23114) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 
874. Комунальний заклад  дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) 

«Капітошка» с. Мартинівка  Біликовецької сільської ради  Жмеринського 
району (ідентифікаційний код 26339167, вул.Партизанська, 8, с. Мартинівка, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23134) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 37. 
 
875. Комунальна організація (установа, заклад) комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний заклад» (дитячий садок) «Сонечко » Демидівської 
сільської ради  Жмеринського району (ідентифікаційний код 26340822, 
площа Перемоги, 2, с. Могилівка, Жмеринський район, Вінницька область, 
23141) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35. 
 
876. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) 

«Веселка» Носковецької сільської ради Жмеринського району (ідентифіка-
ційний код 39591733, вул.Центральна, 9, с. Носківці, Жмеринський район, 
Вінницька область, 23151) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 
877. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-сад) 

«Черешенька» Олександрівської сільської ради Жмеринського району 
(ідентифікаційний код 39566817,  проспект Шевченка, 8, с. Олександрівка, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23127) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 35. 
 
878. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад  (дитячий 

садок) «Світанок» с. Почапинець Почапинецької сільської ради  
Жмеринського району (ідентифікаційний код 36489028,  вул. Садова, 29,       
с. Почапинці, Жмеринський район, Вінницька область, 23112) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 18. 
 
879. Комунальний заклад  дошкільний навчальний заклад  (ясла-сад)    

с. Северинівка  Северинівської сільської ради Жмеринського району 
(ідентифікаційний код 39591843, вул. Колгоспна, 5, с. Северинівка, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23126) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 51. 
 
880. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад  (дитячий 

садок) «Вишенька» с.Сьомаки  Браїлівської сільської ради  Жмеринського 
району (ідентифікаційний код 39563842,  вул. Шкільна, 1А, с. Сьомаки, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23131) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 
881. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) 

«Сонечко» с. Станіславчик Станіславчицькоїсільської ради  Жмеринського 
району (ідентифікаційний код 39587313, вул. Радянська, 13, с. Станіславчик, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23160) з ліцензованим обсягом: 
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дошкільна освіта – 22. 
 
882. Комунальний заклад  «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-сад) 

«Казка» с. Станіславчик  Станіславчицькоїсільської ради  Жмеринського 
району (ідентифікаційний код 39587224, вул. Комсомольська, 68,                    
с. Станіславчик, Жмеринський район, Вінницька область, 23160) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 22. 
 
883. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад  (дитячий 

садок) «Сонечко» Стодулинецької сільської ради  Жмеринського району 
(ідентифікаційний код 39549037, вул. Центральна, 8А, с. Стодульці, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23121) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 32. 
 
884. Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (садочок) 

«Суничка» Северинівської сільської ради Жмеринського району» 
(ідентифікаційний код 39562194,  вул. графа Львова, 28, с.Чернятин, 
Жмеринський район, Вінницька область, 23124) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 45. 
 
885. Дошкільний навчальний заклад № 1 м. Могилева - Подільського 

Вінницької області (ідентифікаційний код 26235278, вул. Покровська, 18,      
м. Могилів-Подільський, 24000) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 270. 
 
886. Дошкільний навчальний заклад № 2 м. Могилева-Подільського 

Вінницької області (ідентифікаційний код 26233813, вул. Стависька, 67, 
м.Могилів-Подільський, 24000) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 280. 
 
887. Дошкільний навчальний заклад № 4 м. Могилева-Подільського 

Вінницької області (ідентифікаційний код 37580062, вул. Сагайдачного, 3,    
м. Могилів-Подільський, 24000) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 140. 
 
888. Навчально-виховний комплекс №3 «Загальноосвітній навчальний 

заклад - дошкільний навчальний заклад» м. Могилева-Подільського 
Вінницької області (ідентифікаційний код 40686503, проспект Незалежності, 
110, м. Могилів-Подільський, 24000) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 280; 
початкова освіта – 400; 
базова освіта – 680; 
повна загальна середня освіта – 100. 
 
889. Навчально-виховний комплекс №5 «Загальноосвітній навчальний 

заклад - дошкільний навчальний заклад» м. Могилева-Подільського 
Вінницької області (ідентифікаційний код 40686238, вул. Полтавська, 25,     
м. Могилів-Подільський, 24000) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 280; 
початкова освіта – 360; 
базова освіта – 450; 
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повна загальна середня освіта – 180. 
 
890. Навчально-виховний комплекс : Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №4 – ліцей м. Могилева-Подільського (ідентифікаційний код 
25505729, вул. Київська, 38/2, м. Могилів-Подільський, 24000) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 360; 
базова освіта – 450; 
повна загальна середня освіта – 90. 
 
891. Комунальна організація (установа, заклад) середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 м. Могилева-Подільського (ідентифікаційний код 
21724239, провул. Олени Пчілки, 11, м. Могилів-Подільський, 24000) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 360; 
базова освіта – 450; 
повна загальна середня освіта – 90. 
 
892. Гімназія (загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів  

гуманітарного, художньо-естетичного профілю) м. Могилева-Подільського 
(ідентифікаційний код 26235516, вул. Ринкова, 33, м. Могилів-Подільський, 
24000) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 360; 
базова освіта – 450; 
повна загальна середня освіта – 90. 
 
893. Пилявський дитячий заклад (ідентифікаційний код 26233776, вул. 

Першотравнева, 1, с. Пилява, Тиврівський район, Вінницька область, 23330) 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 68. 
 

894. Строїнецький дошкільний навчальний заклад (ідентифікаційний 
код 40028660, вул. 30-річчя Перемоги, 17, с. Строїнці, Тиврівський район, 
Вінницька область, 23340) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 68. 
 

895. Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Слідянської 
територіальної громади (ідентифікаційний код 39487023, вул. Молодіжна,18, 
с. Сліди, Тиврівський район, Вінницька область, 23346) з ліцензованим 
обсягом: 

дошкільна освіта – 16. 
 

896. Селищенський дошкільний навчальний заклад (ідентифікаційний 
код21726971, вул. Дмитрівська, 49, с. Селище, Тиврівський район, Вінницька 
область, 23316) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 88. 
 

897. Кобелецький дошкільний навчальний заклад «Струмочок» 
(ідентифікаційний код 39479981, вул. Новоселів, 1, с. Кобелецьке, 
Тиврівський район, Вінницька область, 23327) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 16. 
 



121 

 

898. Краснянський дошкільний навчальний заклад (ідентифікаційний 
код 26229467, вул.  Козацький  Вал, 3, с. Красне, Тиврівський район, 
Вінницька область, 23342) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 40. 
 

899. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня-
дошкільний навчальний заклад с. Іванківці Тиврівський район Вінницької 
області» (ідентифікаційний код 26234050, вул. Молодіжна, 35, с. Іванківці, 
Тиврівський район, Вінницька область, 23326) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15; 
початкова освіта – 50. 

 
900. Дошкільний навчальний заклад села Жахнівка Тиврівського 

району Вінницької області (ідентифікаційний код 39489113, вул. Молодіжна, 
22, с. Жахнівка, Тиврівський район, Вінницька область, 23350) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 16. 
 

901. Дошкільний навчальний заклад « Колосочок» села Довгополівка 
Тиврівського району Вінницької області (ідентифікаційний код 39504745,     
с. Довгополівка, Тиврівський район, Вінницька область, 23331) з 
ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 13. 
 

902. Дошкільний навчальний заклад «Бджілка» села Дзвониха 
Тиврівського району Вінницької області ( ідентифікаційний код 39528661, 
вул. Малиновського, 14, с. Дзвониха, Тиврівський район, Вінницька область, 
23305) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 16. 
 

903. Гніванський дошкільний навчальний заклад №5 (ідентифікаційний 
код 26233827, вул. Промислова, 22, м. Гнівань, Тиврівський район, 
Вінницька область, 23310) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 89. 
 

904. Гніванський дошкільний навчальний заклад №1 (ідентифікаційний 
код 26234155, вул. Подільська, 27, м. Гнівань, Тиврівський  район, Вінницька 
область, 23310) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 114. 
 

905. Гніванський дошкільний навчальний заклад №2 (ідентифікаційний 
код 26233807, вул. Терешкової, 43, м. Гнівань, Тиврівський район, Вінницька 
область, 23310) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 55. 
 

906. Гніванський дошкільний навчальний заклад №3 (ідентифікаційний 
код 25502228, вул. Сагайдачного, 1, м. Гнівань, Тиврівський район, 
Вінницька область, 23310) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 54. 
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907. Гніванський дошкільний навчальний заклад №4 (ідентифікаційний 
код 26234244, вул. Ярошинського, 31, м. Гнівань, Тиврівський район, 
Вінницька область, 23310) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 47. 
 

908. Тиврівський дошкільний навчальний заклад (ідентифікаційний код 
26141608, вул. Паркова, 3, смт Тиврів, Тиврівський район, Вінницька 
область, 23300) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 140. 
 

909. Тростянецький дошкільний навчальний заклад «Веселка»  
(ідентифікаційний код 37337157, вул. Садова, 3, с. Тростянець, Тиврівський 
район, Вінницька область, 23332) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 30. 
 

910. Уяринецький дошкільний навчальний заклад «Барвінок»                 
с. Уяринці (ідентифікаційний код 39579674, вул. Шевченка, 14, с. Уяринці, 
Тиврівський район, Вінницька область, 23344) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 

911. Ворошилівський дошкільний навчальний заклад «Веснянка» 
(ідентифікаційний код 39197036, вул. Маліновського, 5, с. Ворошилівка, 
Тиврівський район, Вінницька область, 23323) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 17. 
 

912. Черемошненський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 
(ідентифікаційний код 26235025, вул. Шкільна, 36, с. Черемошне, 
Тиврівський район, Вінницька область, 23325) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 23. 
 

913. Навчально-виховний комплекс « Загальноосвітня школа І ступеня-
дошкільний навчальний заклад»  с. Маянів Тиврівський район Вінницької 
області (ідентифікаційний код 26242060, вул. Шкільна, 35, с. Маянів, 
Тиврівський район, Вінницька область, 23323) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 17; 
початкова освіта – 50. 

 
914. Бушинський дошкільний навчальний заклад «Промінчик» 

(ідентифікаційний код 41195918, вул. Івана Богуна, 100, с. Бушинка, 
Тиврівський район, Вінницька область, 23345) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 

915. Яришівський дошкільний навчальний заклад «Журавлик» 
(ідентифікаційний код 26233782, вул. Центральна, 124А, с. Яришівка, 
Тиврівський район, Вінницька область, 23317) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 20. 
 

916. Пирогівський дошкільний навчальний заклад «Світлячок» село 
Пирогів Тиврівського району, Вінницької області (ідентифікаційний код 
39496944, вул. Грушевського, 1, с. Пирогів, Тиврівський район, Вінницька 
область, 23352) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
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917. Великовулизький дошкільний навчальний заклад  «Сонечко» село 

Велика Вулига Тиврівського району, Вінницької області (ідентифікаційний 
код 39267582, вул. Лесі Українки, 44, с. Велика Вулига, Тиврівський район, 
Вінницька область, 23355) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 15. 
 

918. Сутисківський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» 
Тиврівського району Вінницької області (ідентифікаційний код25513278, 
проспект Перемоги, 15, смт Сутиски, Тиврівський район, Вінницька область, 
23320) з ліцензованим обсягом: 

дошкільна освіта – 135. 
 

919. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Селище Тиврівський район 
Вінницької області (ідентифікаційний код 21727077, вул. Зарічна, 2 Б,             
с. Селище, Тиврівський район, Вінницька область, 23316) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 160; 
базова освіта – 200; 
повна загальна середня – 60. 

 
920. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Дзвониха  Тиврівський 

район Вінницької області (ідентифікаційний код 26233871, вул. Шкільна, 3, 
с. Дзвониха, Тиврівський район, Вінницька область, 23305) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 48; 
базова освіта – 60. 

 
921. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Гришівці Тиврівський район 

Вінницької області (ідентифікаційний код 26233977, вул. Леніна, 3,                 
с. Гришівці, Тиврівський район, Вінницька область, 23327) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 50; 
базова освіта – 60. 

 
922. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Сліди Тиврівський район 

Вінницької області (ідентифікаційний код 26234072, вул. Молодіжна, 18,       
с. Сліди, Тиврівський район, Вінницька область, 23346) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 48; 
базова освіта – 60. 

 
923. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Колюхів Тиврівський район 

Вінницької області (ідентифікаційний код 26234008, вул. Першотравнева, 5, 
с. Колюхів, Тиврівський район, Вінницька область, 23306) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта – 60. 

 
924. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Грижинці Тиврівський 

район Вінницької області (ідентифікаційний код 26223298, вул. Подільська, 
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98, с. Грижинці, Тиврівський район, Вінницька область, 23315) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 75; 
базова освіта – 125. 

 
925. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Бушинка Тиврівський район 

Вінницької області (ідентифікаційний код 26234020, вул. Івана Богуна, 100,   
с. Бушинка, Тиврівський район, Вінницька область, 23345) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 80. 

 
926. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Рахни-Польові Тиврівський 

район Вінницької області (ідентифікаційний код 26234066, вул. Лесі 
Українки, 1а, с. Рахни-Польові, Тиврівський район, Вінницька область, 
23352) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 40; 
базова освіта – 60. 

 
927. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Черемошне Тиврівський 

район Вінницької області (ідентифікаційний код 26233983, вул. Шкільна, 16, 
с. Черемошне, Тиврівський район, Вінницька область, 23325) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 44; 
базова освіта – 65. 

 
928. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Яришівка Тиврівський 

район Вінницької області (ідентифікаційний код 26233925, вул. Шкільна, 1,  
с. Яришівка, Тиврівський район, Вінницька область, 23317) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 120; 
базова освіта – 130. 

 
929. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Уяринці Тиврівський район 

Вінницької області ( ідентифікаційний код 26242077, вул. Шевченка, 38,        
с. Уяринці, Тиврівський район, Вінницька область, 23344) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 75; 
базова освіта – 75. 

 
930. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Велика Вулига Тиврівський 

район Вінницької області (ідентифікаційний код 26176340, вул. Терешкової, 
2, с. Велика Вулига, Тиврівський район, Вінницька область, 23355) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 37; 
базова освіта – 39. 

 
931. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Жахнівка Тиврівський 

район Вінницької області (ідентифікаційний код 26233960, вул. Молодіжна, 
22, с. Жахнівка, Тиврівський район, Вінницька область, 23350) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80; 
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базова освіта – 100. 
 

932. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Пилява Тиврівський район 
Вінницької області (ідентифікаційний код 21727189, вул. Гоголя, 3,                 
с. Пилява, Тиврівський район, Вінницька область, 23310) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 80; 
базова освіта – 80. 

 
933. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Василівка Тиврівський 

район Вінницької області (ідентифікаційний код 26234043, вул. Шкільна, 4,  
с. Василівка, Тиврівський район, Вінницька область, 23303) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 66; 
базова освіта – 42. 

 
934. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Шершні Тиврівський район 

Вінницької області (ідентифікаційний код 26223306, вул. Миру, 2,                   
с. Шершні, Тиврівський район, Вінницька область, 23304) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 50; 
базова освіта – 58. 

 
935. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Рогізна Тиврівський район 

Вінницької області (ідентифікаційний код 26242108, вул. Шевченка, 1,          
с. Рогізна, Тиврівський район, Вінницька область, 23355) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 35; 
базова освіта – 40. 

 
936. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Шендерів Тиврівський 

район Вінницької області (ідентифікаційний код 26233948, вул. Ленінська, 
60, с. Шендерів, Тиврівський район, Вінницька область, 23334) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 14; 
базова освіта – 14. 

 
937. Загальноосвітня школа І ступеня с. Довгополівка Тиврівський 

район Вінницької області (ідентифікаційний код 26234037, с. Довгополівка, 
Тиврівський район, Вінницька область, 23331) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 80. 
 

938. Краснянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Тиврівського району  Вінницької області (ідентифікаційний код 26233991, 
вул. Базарна, 19,  с. Красне, Тиврівський район, Вінницька область, 23342) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 150; 
базова освіта – 270; 
повна загальна середня – 90. 

 
939. Альтернативна середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

ім. А.С. Макаренка розвитку здібностей дитини м. Гнівань Тиврівський 
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район Вінницької області (ідентифікаційний код 26242083, вул. Макаренка, 
14, м. Гнівань, Тиврівський район, Вінницька область, 23310) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 270; 
базова освіта – 300; 
повна загальна середня –  120. 

 
940. Тиврівський ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки 

Тиврівський район Вінницька область (ідентифікаційний код 26030754, вул. 
Тиверська, 14, селище міського типу Тиврів, Тиврівський район, Вінницька 
область, 23300) з ліцензованим обсягом: 

базова освіта – 224; 
повна загальна середня –  196. 

 
941. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  с. Ворошилівка Тиврівський 

район Вінницької області (ідентифікаційний код 26233919, вул. Малінов-
ського, 26а, с. Ворошилівка, Тиврівський район, Вінницька область, 23323) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 112; 
базова освіта – 138; 
повна загальна середня – 60. 
 
942. Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія №2  м. Гнівань Тиврівський район Вінницької області 
(ідентифікаційний код 24903646, вул. І. Франка, 36, м. Гнівань, Тиврівський 
район, Вінницька область, 23310) з ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 420; 
базова освіта – 510; 
повна загальна середня – 120. 

 
943. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  смт. Тиврів Тиврівський 

район  Вінницької області (ідентифікаційний код 21723955, вул. Тиверська, 
20, смт Тиврів, Тиврівський район, Вінницька область, 23300) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 300; 
базова освіта – 450; 
повна загальна середня – 200. 
 
944. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  с. Строїнці Тиврівський 

район  Вінницької області (ідентифікаційний код 26234014, вул. 50-річчя 
Жовтня, 16, с. Строїнці, Тиврівський район, Вінницька область, 23340) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 104; 
базова освіта – 130; 
повна загальна середня – 76. 

 
945. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №3 м. Гнівань Тиврівський 

район  Вінницької області (ідентифікаційний код 26233931, вул. Витавська, 
7, м. Гнівань, Тиврівський район, Вінницька область, 23310) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 110; 
базова освіта – 160; 
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повна загальна середня – 40. 
 
946. Загальноосвітня школа - інтернат І-ІІІ ступенів  смт. Сутиски 

Тиврівський район  Вінницької області (ідентифікаційний код 21729076, вул. 
Соборна, 21, смт. Сутиски, Тиврівський район, Вінницька область, 23320) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 90; 
базова освіта – 113; 
повна загальна середня – 67. 

 
947. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  смт. Сутиски Тиврівський 

район  Вінницької області (ідентифікаційний код 21724156, вул. Перемоги, 4, 
смт Сутиски, Тиврівський район, Вінницька область, 23320) з ліцензованим 
обсягом: 

початкова освіта – 300; 
базова освіта – 330; 
повна загальна середня – 120. 
 
948.  Тростянецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  с. Тростянець 

Тиврівський район  Вінницької області (ідентифікаційний код 26242095, вул. 
Жовтнева, 59,  с. Тростянець, Тиврівський район, Вінницька область, 23332) з 
ліцензованим обсягом: 

початкова освіта – 100; 
базова освіта – 125; 
повна загальна середня – 50. 
 
 

Керівник апарату обласної 
  державної адміністрації       В. БОЙКО 

 
 
 

 


