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ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

хАркIвськоI мIськоI рдди
xApKIBcbKoi оБлАстI

АдмIнIстрАцrя киiвського рдйону
xApKIBcbKoi MIcbKoi глди
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заг€LпьноТ середньоi

Харкiвськоi областi

Про закрiплення територii
обслуговування за закJIадами
загальноi середньоi освiти на20|8 piK

На виконання законiв УкраiЪи кПро ocBiry>>, <Про заг€rльну середню ocBiTy>>,

постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13.09.2017 Ns 684 <Про затвердження
Порядку веденшI облiку дiтей шкiльного BiKy та учнiв>>, вiд 27.08.2010 J\b 778
пПро затвердження Положення про загальноосвiтнiй навчальний закJIад)), накЕву
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 16.04.2018 J\Ъ 3б7 <Про затвердженнrI
Порядку зарахування, вiдрахування та переведення 1^rHiB до державних
та комун€LlIьних закладiв освiти для здобуття повноi загальноi середньоТ освiти>>,

рiшення виконавчого KoMiTery XapKiBcbKoi MicbKoi ради вiд 25.04.2018 Jф 271
<Про органiзацiю облiку дiтей шкiльного BiKy>>, керуючись п. 4.5.13., п. 4.5.14.,
л.6.2.2. Положення про Адмiнiстрацiю Киiвського району XapKiBcbKoT MicbKoT ради,
затвердженого рiшенням 1 cecii XapKiBcbKoi мiськоi ради 7 скликання
вiд 20 11.2015 N9 7/15 (зi змiнами та доповненнями),

НАКАЗУЮ:

1. Закрiпити територii обслуговування за закJIадами

освiти:
) -" .', : Харкiвською гiмнщiею Ns 1 Харкiвськоi MicbKoi ради
(додаток 1);

Харкiвським педагогiчним лiцеем J\Ф 4 Харкiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi
областi (додаток 2);

Харкiвською загаJIьноосвiтньою школою I-Ш ступенiв J\b 5 Харкiвськоi
MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi (додаток 3);

, Харкiвським технологiчним лiцеем J\Гч 9 XapKiBcbKoi MicbKoi ради XapKiBcbKoi
областi (додаток 4);
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КомунЕtпъним закJIадом <<XapKiBcbKa спецiалiзована школа I-III ступенiв з

поглибленим вивченням окремих предметiв J,,lb 1б Харкiвськоi MicbkoT ради

XapKiBcbKoi областi iMeHi В.Г.Сергеева) (додаток 5);

Харкiвською спецiалiзованою школою I-Ш ступенiв Jф L7 XapKiBcbKoi

MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi (додаток 6);

Харкiвською заг€шьноосвiтньою школою I-III сryпенiв Ns 36 XapKiBcbKoi

MicbKoi ради XapKiBcbKoT областi (додаток 7);

Харкiвською загальноосвiтньою школою I-ПI сryпенiв Ns 37 XapKiBcbKoi

MicbKoi ради Харкiвськоi областi (додаток 8);

Харкiвсъкою загапьноосвiтньою школою I-ПI сryпенiв }Jb 52 XapKiBcbKoi

MicbKoi ради XapKiBcbKoT областi (додаток 9);

Харкiвською гiмназiею J\b 55 XapKiBcbKoi MicbKoT ради XapKiBcbKoi областi

(додаток 10);

Харкiвською спецiалiзованою школою I-III сryпенiв Jф 62 XapKiBcbKoi

MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi (додаток 11);

Комунальним закJIадом <XapKiBcbкa загальноосвiтня школа I-III ступенiВ

Js qO XapKiBcbKoi MicbKoi ради XapKiBcbKoT областЬ (додаток 12);

Харкiвською загапьноосвiтньою школою I-ш сryпенiв J\b l00
iM. д.С.Мu*чр."*u XapKiBcbKoi MicbKoT ради XapKiBcbKoi областi (додаток 13);

1 Харкьським лiцеем }lb t07 Харкiвськоi мiськоi ради ХаркiвськоI областi

(додаток 14);

Харкiвською заг€rльноосвiтньою школою I-III ступенiв Nb

MicbKoT ради Харкiвськоi областi (додаток 15);

t 10 XapKiBcbKoi

комунаrrьним закJIадом <<xapkiBcbka спецiалiзована школа з

вивченням окремих предметiв Nq 133 <Лiцей мистецтв) Харкiвськоi
поглибленим
MicbKoi ради

Харкiвськоi областil> (додаток t6);
Харкiвською спецiалiзованою школою I-III ступенiв J\b |З4 XaPKiBcbKoT

мiськоi РадИ ХаркiвсЬкоI областi (додаток 17);

Комунальним закJIадом <<XapKiBcbKa загuшьноосвiтня школа I-III ступенiВ

Ns 158 Харкiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi> (долаток 18);

Хчркiвською загаJIьноосвiтньою школою I-III ступенiв лГs 164 Харкiвськоi
MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi (додаток 19);

Хuркiвсiкою загальноосвiтнъою школою I-III ступенiв Ns 165 XapKiBcbKoi

MicbKoi ради XapKiBcbKoT областi (додаток 20);

Ко*у"-ьним закJIадом <<XapKiBcbKa спецiалiзованашколаI-IIIступенiВ
Ns 166 <Вертикаль>> XapKiBcbKoi MicbKoi Ради Харкiвськоi областЬ (додаток 21);

хrркiвською спецiалiзованою школою I-Ш ступенiв JЮ 170 XaPKiBcbKoi

MicbKoT Ради XapKiBcbKoi областi (додаток 22);



Харкiвською гiмназiею J\b 172 XapKiBcbKoi MicbKoi ради ХаркiвськоI областi
(додаток 23);

2. Начальнику Управлiння освiти адмiнiстрацii КиIвського району
ХаркiвськоI MicbKoi ради Куценко Т.В. довести даний нак€в до вiдома
пiдпорядкованих закладiв загапьноI середньоi освiти.

Що 25.05.20l8
3. Контроль за виконанням цього накЕву покJIасти на заступника голови

адмiнiстрацiТ Киiвського району з соцiа-пьних та ryманiтарних питань Iвлева В.В.

Голова адмiнiстрацii району Н.В.Казанжиева
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.Щодаюк 1

до накfr}у полови
qдмiЕiстрацii

вул.
в-зд
вул.
в-зд
в-зд

Багатriя
Бугiвсьld
,Щарвiна
Жlравтliвсъlй2-ft
Жlравпiвсьrсй 3-й

пров. КашrунЬсьlшй
вул. Кrлрrптчова

узвiз КулIжiвсьlurй
вул. Маriiзера
вул. Мистецтв
вул. Пушкiнська

в-зд Техuологiчrпй
вул. Шевченка

пров. Щепвiнсыий KвaptaJl

yci будrки
yci бущп<lа
yoi бущси
ygi бушшоr
yci будшсл
yci будщшсл
yci будllки
yci будrшсл
yci бущrки
yci буддlпси
пепарнi помери: 4З{.5
парнi номери: 44-68
yci бущшuл
непарцi номери: 1-105
парri номе,ри: 2-36
yci будшпсл

Iвлев

КиЪського рйоку t

вiд la.620lS Nэt3Рl

теритоDiя обс.rшговчвання. яка закпiплена
за Хдпкiвською гiмшазiею Ji(b 1

XapKiBcbKoI MicbKoI оади XanKiBcbKoI областi

Заqг5шпк попови а,дчriцipтрацii

рйопу з соцiапьIlID( та гуr*апiтаршпl

Начаьlплк Утrраппilпlя ocBiм



Додаmк 2
до наказу юлови
qдд,fiнiстрщii
IfuЪського рйопу
slдаоý 2018 хэ l{al

Терrлторiя обс.rryговчвання' яка закоiплена
за XapKiBcbrcrM педагогiчним лiцеем }Гg 4

Хапкiвськоi MicbKoI ради XapKiBcbKo[ областi

в-зд Берзiвський
црв. Гпедтча
вул. Гулаrrова
пров. Ельбруський
пров. Кантетrлтра
пров. KarrпicTa
в-зд Квiпсовий
вул. Лермоrrювська,
вул. МакситrдiлiанЬська
вул Пlшсiпська

Сryдеuтсъка
Сryдентськй
толкачiвсьшй
Труфапова
I[айковська
IIIИЛiВСЬЮЙ
IIIшЬсыш1

3асlшнк полови qш{iнiстрацii
pйolTy з соцiальшпr та гулrанiтарник ImTi

yci буддlпси
yci будаlпси
yci бучпп<и
yci буд.rпки
yci буднки
yci будд.пп<lл

yci будаlп<и
yci будлнки
yci будлlпси
непарнi номери: 67 - 83,
парнi номери: 70 - 106
yci будаrпси
yci будаш<и
yci будлrпси
yci будаlпсlа
yci буданr<и
yci буданки
yci буд,лllки

вул.
пров.
в-зд
вул.
вул.
в-зд
шров.

В.В. IBTleB



Додаток 3

до Hal(цly голови
адrлiпiстрацii
Киiвського району
вtд tQ.or. 2018 Xs /3И

тепитопiя обслrrговyвання. якп закпiплена
за ХаркЬською загrльноосвiтньою школою I-Ш стчпенъ }Гg 5

XapKiBcbKoI MicbKoI пади XanKiBcbKoI областi

вул.
вул.
вул.

в-зд
вул.
вул.
вул.
вул.

.&lrчевсьrсrх
Гiршшапа
Iчfuропосшрка

Пlпшсiнсьlсй
Свободл
Срлська
Скришrика
Черттrrтпевська

вул. Яршава Мудрою

Застушплк гоJIови адriнiстрацii
райоry з соцiаьmr та гуrrланiтаршпt шrгшц

t.27 А,27 Б,2-28
yci будrпси
непарпi Еомери: 1- 49
парнi ном€ри: 2- 48
yci будпшсп
yci будпlки
парнi Еомери: 28-84 А
yci бушшсп
непарнiномери: 1 -63,
парнi номери:2-60
yci будщlпш

t



Додаток 4
до Еакцlу голови
адмiпiстацii
Киiвського рйонч
вtдtо. оЯ zotB м t3И

теритоDiя обспчговyвання. яка закрiплена
за Харкiвським техпологiчним лiцеем }гg 9

xapkiBcbkoi Micbkoi ради xapkiBcbkoi областi

вул. Воробйова
пров. Воробйова
вул. Громадявська
мйдап Констrццii
вул. Королека
вул. КуrшкЬська
пров. lvfар'янека
шросп. Itfосковськпй
вул. ПушiЕська

пров. Сшосаршй
вул. Cyttcbм
наб. ХаркЬоька

yci бушrcл
yci будапш
yci буднlш
|6,20,28
yci будднlш
| -23
yci бущкrt
непарнiномерЕ: З-Z7
непарнiномери:3 - 19
парпi помери: 18-22
yci бущшл
парнi Еомери: 2 -26
3, 6,,l 19, 9



Додаток 5

до Еакц}у полови
аПМiПiстрацii КиЪсъкого
райоIry
вtд tO ОГ 2018 М /9kI,

Терrrтопiя обс.IryговчваЕня. яIса закоiIшена
за комrrнальrrпм зпкдrадом <<]XapKiBcbrсa спецiалiзоваrrа школа I-Ш стчпенЬ з
поглпб.lrеrrпц впвченням orcoeцrrx ппедметiв Jt[g 1б XanKiBcbrcol MicbKoI пади

XanldBcbFol ббластi iMeHi В.Г.Сепгеевш 
-

вул. Астронойша

шоое Бirгородське
вул. Гагарiва
пров. Гагарiпа
прзд ДашпЬський 1-й
прзд [аtпшЬсысй 2-й
1ввiз Щаrшлiвський
вул. ,Щача Ns 55
вул. [рулша
пров. Др}DId 1-й

цIюв. Др}DМ 2-й
прсп. Жlковською
вул. ЗелеId Горlсл
вул. JIитвлшЬська
в-зд Прудвий
цров. Пру@ t_n
пров. Прудрй 2_й
вул. Поздовжя
вуJL Пойрш
вул. Соняшогiрська
пров. Трудовий
вул. Трупова
вул. TiToBa

застуrшrк голови адмiнiстршlii
рйоlrу з соцiа:lьпш( та гуr,rанiтарнпс питшъ В.В. Iвлев

9, 1l,, 13, 15, |7,L9,2t,23,25,27,
35 Б, 35 в, 35 г, 35 Е, з5 щ 37,
44в
34, з4 Б
yci будшrсл
yci будаrпсл
yci бущrrrсл
yci будпllсл
yci буданrcr
yci будщlпса
yci будrпол
yci буддпlсл
yci бушlпсr
1,3
yci будлнlсл
yci буданlсl
усiбудаllки
yci буданки
yci бушrпqr
3,3А,3Б
yci будщllсл-
yci будпкп
yci будrшса
yci будшсл
yci будrrпсl

Нача.rьпшс Уrrравllillпя освiти Т.В.К5пценко



,Щодаток 6

до наказу голови
qдмiнiстрацii Ifu iъсъкого

району
вiд ai оа2018 Nэ lLfал

територiя обслчговчвання. яка закрiплепа
за Харкiвською спецiалiзов.аною школою I-Ш стчпенiв.JtГg 17

XapKiBcbKoI MicbKoi ради XapKiBcbKoI областi

вул. Академiка ПaBrroBa

Акадейка Пашrова

Барбшпова
ГероЪ Працi
Мlромсъка
ЧерпЬечька
ЧерпЬечьd
ЧерпЬецрrcй

305, 307, 309, 309 Б, 311, 311А,
313, 313 А, 313 Б, 315, 319, 319 А
приватtпй сектор, yci буднlса
(пепарнi) ,

36А
20l32l
yci будrнки
yci буданlса
yci будднlсл
yci бушнlсл

В.В. Iшев

Т.В.Куценко

вул.

вул.
вул.
вул.
вул.

цров.
в-зд

Заступшп< половЕ qдr,liнiстрацii

рйоuу з соцiальЕик та гуrrtаrriтарmк пптfiIь

Начаrьниrс Уrrравпiнпя ocBiTll



,Щодаток 7

до накшу голови
адп,riнiстрацii Киiвсъкого
району
вlд /Qоа 2018 Ng l3/аt

Тqрrrтопiя обслчговчвапня. яка закрiплена
за Хапкъською загальноосвiтrrьою школою I-ш стчпенiв }гg 3б

XapKbcbKol MicbKoI пади XapKbcbKol областi

вул.

вул.
вул.

цров.
вул.
вул.
вул.
вул.

вул.
майдшI
вул.
вул.

Агrчевсьюrх

Веспiпа
Гартггпна

.Щизайперсьrcй
Каразiпа
КостомарЪська
малсовоького
I\4цроносlпрка

Олеся Гончара
Першого Травня
Сумська
Черттrтmевська

33 Б, 34,36,37,38, з9,39 л, 40, ц,
44 л,49,50,56,58
2,2 л,5 А, 7 А
|,з,4,5,5/7,6,,1,8,9
yci будщlкlл
4,6,7/9,8, 10, lз,17
2,3,5/7,13, 13 А, 14, 16, 18
5, 6, 8о 1 ln 14, |5,22 л
парнi: 54 - 88;
непарнi: 57 - 99Б
yci будлнлса
1

парнi: 86 - 130
парнi: 74 - 96
непарнi: 65 -97

Застушпrк юлови ашtлiнiстрацii
райошу з соцiа;rышпr та гуrr,rанiтаршпс шIтаJIь

Начаlrьшлк Уrrравпiння освiти

В.В. Ьпев

Т.В.Куценко

ф



,Щодаmк 8

до наказу голови
адмiнiстрацii КиiЪського
району
вtд /o.oa2ot\ Nэ /8/аl

теоитооiя обспчговчвання. яка закDiплена
за Хапкiвською загальноосвiтньоlо школою I-Ш стчпенiв Jt{b 37

XanKiBcbKoi MicbKoI ради XanKiBcbKoI областi

Акадейка Просrс5ри
вул. Астроной.пrа
вул. Астронойчна
вул. Босеrкiвська
вул. ВасилькЬськопо
в-зд Горъкого
прв. Горького l-й
цров. Горького 2-й
вул. Гризоryбова
просп. Жlковською

вул. Ьапа Пiдryбною
вул. Кiльцева
пров. КiЬцевий 1-й
пров. Кirьцевий 2-й
вул. Коrшлеuiв
вул. Ifuжеюродська
вул. IIiколаева
цров. Олексацдра Бабкiна
вул. Поздовхшя
вул. Прудша
бульв. Са,дов[й
вул. Сшдокiша
в€д СЬсьшй
вул. ФеgIшапьна
цров. ФеgIшалъшй
в}л; Фiз.куrьтlрпа
в-зд ФiзкуrьцрвЙ
TtpoB. Фiзкульqрнd
вул. Чешоскiпа Семена
вул. Чуfuiвська

yci буданlси
7,з5 А,35 д 35 з,35 I,39, ц л,44Б
rrриваmлrй сектор: yci будrки
yci будлrки
yci будrлпur
yci будпrки
yci будlrки
yci будшrки
79 - l54
2, 5, 5-Бп 5-в, 5-г, 5-д 5_щ 5-к, 5_Jц
7,9,|1,13, 14,L5,22
yci будtнки
yci буд.lнrса
yci буддлrпси
yci будаlпси
yci будrrки
yci будлнки
yci будшшсл
yci будrпси
1, 1А, 1Б
yci будлки
yci бушrнки
yci бущrпш
yci бущпси
yci будrшсr
yci будппсlа
yci буддlп<и
yci буддlжи
yci будrшrси
4| -77
50 - 127
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Додаток 9
до наказу голови
адлiнiотршlii
киiвськопr
райоlrу
вiдlаф018 Ns |r/аF

теDиторiя обqпчговчвапня. яка закрiплена
за загальноосвiтньою школою I-Ш стчпенiв ЛГg 52

XapKiBcbKoi MicbKoi падп XapKiBcbKo[ областi

в-зд
в-зд
в-зд
в-зд
вул.
вул.
вул.
пров.
в-зд
в-зд

)Ifuярдi
}IfuJIярдi 1-й
)IfuJIярдi 2-й
ЖIшIцрдi 3-й
IlrTe, HaTcbKa
Ковпака Сlцора
ромешська
роменсышй
Роменсьюrй 1-й
Роменсьlgлft2-ft

вул. CaTrepнa
IIров. Сапершй
вул. Старова
в-зд Старовсъшй 1-й
вул. С,тарочптппсiвська
вул. Шевченка
вул. IIIицшсiвська
црв. Шосткiвсьlсrй
вул. Чебшпева
пров. Чеблпцева

..

3аступшлк полови а,дIt{iнiстрацii

райоrту з соцiалъlшх та ryMarTiтapшD(

yci будаrшси
yci будлнки
yci будинки
yci будинки
yci будlпси
8_33
yci бушrrки
yci буданки
yci буданки
yci булинки
yci будинки
yci будинки
yci будлrrки
yci будлнки
l|, L2
ззз - 343

.14, 16n 18,20
yci будлнlсlа
yci бушаlжи
усi,буданrси

В.В. Iвпев

f Iачшlьник YTrpaBTr iння освiти

i
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.Щодаток 10

до накву юлови
qд}riнiстрацii
киiъського
рйоrry
вiдll.оr2018 NЬ tdол

терпторiя обgIIчговчвання. яка закрiплена
за загальноосвiпrьою гiмназiею Jrгg 55

XapKiBcbKoi MicbKoi ради XapKiBcbKoI облаgгi

вул.
пр-зд
пров.
в-зд
пров.
вул.
пров.

вул. ВаrrенплнЪська
вул. ГерiЪ Пprrli

13, 13 А, 13 Б
4,4 л,4 Б, 10, 12,12 д 12 Б,
12 г, 12 д l2E,14, 18, 20 А" 20 Б
yci будtlпси
yci будтtпси
yci бу.длнки
yci будгнки
yci будинки
yci будинlсл
yci будлнки

В.В. Iвпев

,Щшаевськопо
,Щунаевського
ýнаевського
Ладигiна
Ладигiна
козаrсевича
ГIаршзансьlий

3аступник полови qдIvriнi страцii
району з соцiагrьнID( та гуrrrшiтарrппс

Нача.гrьник Управлiння освiти

I



l4

.Щодаток 1l
до накаry юлови
адмiнiстрацii
киiъською
району
ыд ,to- оЛ 2018
Ng tgрл

теппторiя обспчговчвання. яка закрiплена
за Хппкiвською спецiалiзованою шкопою I-ш стчпенiв }гg б2

XaoKiBcbKoI MicbKoI падш XapKiBcbKoI областi

вул.
вул.
прт
вул.
вул.
вул.
вул.

црзд
вул.
вул.

цров.
вул.
бульв,
вул.
пров.
вул.

Акqдейка Вальтера
Акqдемiка Волкова
Акqдемilв Кlрчатова
Академiка Сrпrе"тlьшлкова
Академiчна
Гаркушi Iшi
Гацева
евпаторiйсыgй
Лаплшева
Лейтrунськопо
Лейтrунськопо
Мищенкiвська
lчIшру
мосlса.тlешса
Moclcaпelrka
Шубнiкова

yci булижи
yci бущrпсrr
yci будщtки
yci будптки
yci булинки
yci будrшсл
yci будинlсл
yci будиrшсл
yci бу.шаlllсл
yci будинlсл
yci будинки
yci будинки
yci бу.шакки
yci будшса
yci бушllки
yci будtнки

3аоrупник гоJIоRи qш{iнiстрацii

рйоtту з соцiальmr та гуIt{шIiтаршпс

Нача.тlьнrц Уrrравтriння ocBiTla

В.В. Iцтlев

ф
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.Щодаток 12

до наказу голови
адмiнiстршlii
киiвського
райоЕу
вiдlо.о80l8 Ns tЗ/ол

терптоDiя обс.rrчговyвання. яка закрiплена
за комvнальшпм заrýJrадом (d(aDrсiвcbrсa загальноосвiтня школа

I,Ш gгvпенiв }Гg 96 XaDKiBcbKoI MicbKoI Dадп XapкiBcbкoi областЬ)

вул.
пров.
в-зд

Абрикосом
Ангарський
Аральсьrcй
Балавенськок)
Балавенськопо
Басейна
Басейний 1-й
Басейний 2-й
Бiлецького
Бочарiвський
Бузкова
Бузковий
васильева
васильева
васrшьева
Весе"пlй
Весняна
весшlrrий
Вiдрqший
Bipaxcнa
виннr+rенка
Генерапа Удовичеrпса
Георгiiвськlдi
Георгiiвськrй 1-й
Георгiiвськlй й2-й
Гiрсьмй
Горянська
Горлiвськай
Грiшченка
Гризодубова
!енчика
,Щлвногiрськай
.Щубинiна
Зашлшний ,

yci будшlки
yci будшпсlа
yci буданки
yci будлнки
yci будrнкл
yci будиrпсл
yci будлнки
yci буданlсл
yci будиrшса
yci будиlпси
yci будиlпсл
yci будлнки
yci будлнки
yci буданrcл
yci будпrки
yci будлнкrr
yci будданки
yci буданки
yci бущrп<и

усl будажlл
yci будаrшсл
yci будаrки
yci буд,лlшса
yci будлш<rл
yci будrнки
yci бущнки
yci будлнки
yci будлнlсл
усiбуддlпсr
1 :78
yci будtнки
yci будлru<и
yci будтнки
yci будлнки

вул.
цров.
вул.
пров.
пров.
вул.
пров.
вул.

цров.
вул.
в-зд
цров.
цров.
вул.
в-зд
пров.
вул.
вул.
вул.
мйдаlt
пров.
IIров.
в-зд
вул.

цров.
ВУI:
вул.
вул.

цров.
пров.
в-зд
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пров.
пРзд
вул.
пров.
прв.

пров.
вул.

цров.
в-зд
пров.
вул.
в-зд

цров.
в-зд
вул.
в-зд
пров.
в-зд
в-зд

вул.
вуп.
в-зд

цров.
вул.
вул.
IIров.

црзд
вул.
вул.
вул.

црв.
вул.
вул.
вул.
вул.
вул.
вул.
вул.
пров.
вул.
вул.
вул.
вул.
пров.
вул.

затокiвськlй
Зеленоrрqдdька
3атlеногрqдсьrcлй
Зоршrй
ЗорянIй
IBalla Багrtлуга
Iзотова Миrcrпr
Карнакова
I(вiTyqd
KBiryqg
Кiтлцров
Кiтлцров
Кшпловськоrrr 1-й
Клшrловсъкого 2-й
кlшtrловською
Кшлпловського
костъолъна
Котляри
ковцrrъшй
Ковпаrса Сlцора
колосиqrа
Колосистий
Колосистий
Кромська
Крючоlпсiна
Крючоlкiна
Крючонкiна
Кулiша
Кlрбаса
Ландау
Ланлау
лаптенкiвська
JIимаря
Jlиrпriвська
Лiвобереяша
Ловцова
Луб'яrrська
Лугова
Луrовий
lу_Iанченкiвська
м.rrотковського
Молодогвардiйська
Народовтlqддя
Неходл IBшra
Нова Чуйкiвська

yci будшtки
yci будщtllсл
yci будlтки
yci будтлпсlа
yci будинки
yci будинки
yci будтlпсlа
yci булинlсr
yci будтнlоа
yci будаlлсл
yci будткlса
yci будлнкlа
yci буданlса
yci будlrки
yci буддлrпси
yci будлнлсl
1, зп 5, 7 19,11, 15
yci будлнлсл
yci буддпrшл
з4 _ 289
yci будаlпсл
yci будrrпсr
yci будllки
yci будлнки
yci будтнlсл
yci будаrшсл
yci булrшпса
yci будлrшсл
yci бушнк.r
yci буданrсr
yci будтrшсл
yci будлнrсл
yci будаlшсл
yci будлlпсl
yci будаlтки
yci будлнки
yci будтнlсл
yci будаruси
yci будлшсr
yci будrнrса
yci будrнки
yci будлrпси
yci будлшсr
yci будшсlл
yci будпшса

,ь
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вул.
вул.
вул.

цров.

в-зд
в-зд
вул.
вул.
пров.
пров.
вул.
вул.
вул.
вул.
пров.

щюв.
вул.
вуп.
вул.
пров.
вул.
Еул.
вул.
вул.
вул.

црв.
вул.
вул.
црзд
цров.
пров.
вул.
вул.
в-зд
вул.
вул.
пров.
вул.

цров.
цров.
TIpoB.

IIров.

цров.
пров.

Острiвпа
Осtрогозька
Очеретянська
Панаса Мирного
Пiщаrшй
Пiцадrий 1-й
ПiщаЕЕй 2-й
полiканова
Порiчкова
Промеlшсfiй
Прохолодпй
Пушкiна
Решетея
Рiчкова
Ромаrшова Бориса
Сqдовlй
семенiвський
Серебряковоi
Середiвсьrса
Сiчовrак Стрiльцiв
соколовсьlой
Стара Озершшса
Старий Куток
Сучасна
теrrтпrqlrа
Irниgга
тiкисшй
TIDra
ЁaIищенквська
ТищешсЬськлй
Трав'яrшй
учитqтlьський
хвшlьовопr
Хвойна
хвоfufrrй
Щцркунiвська
чеrпоскiна Семена
Чехова
Чуйкiвсъка
Чуйкiвсьюй
Чуйкiвсъшй 1-й
Чуйкiвсьшй 2-й
Чуйкiвсьшй 3-й
Чуйкiвсьюrй 4-й
Чуйкiвсьrcй 5-й

yci будиlrки
yci будиrцси
yci будинlсл
yci буданlси
yci буданrси
yci будлнки
yci будинки
yci будинки
yci будиlпсл
yci будrlпса
yci будиrrки
yci будлнкл
yci буданки
yci будинки
yci будакки
yci будлlшсл
yci будrrшса
yci будлlпсl,л
yci буд.rнки
yci буданки
yci будапки
yci будаlrr<и
yci буданки
цриват-rrий сектор, yci будинlс.l
yci будлнки
yci будаlпси
yci будrнки
yci буд.лнки
yci будлнки
yci буданки
yci будлнки
yci будлнки
yci буданки
yci будинlсл
yci будинки
yci будлlшсл
1-40
yci буданки
|-4|9
yci будлнки
yci будинки
yci будrrrжи
yci буданки
yci буданкr
yci будлrпси

ф
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пров. Чуйкiвський 6-й
пров. IIIкiльtплй
вул. Юрiя Кнорозова
вул. Ярова

Засrушrшс полови адлiнiстщiТ

yci будrнки
yci будлtпсл
yci бущнки
yci будlпсл

рйоЕу з соцiальниr( та гуr*аlriтарнID( IIитанъ
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Додаток 13

до наказу юлови
qдмiЕigтрацii
киrвського
раиоЕу
вtдtо.оt2018 ЛЬ tЭ|Ut

теоптопiя обсJшговчвання. яка закпiплеша

Електроiнструп[еЕтаJIьшtй
ЕлектроiЕструмента.пьlпrй
Електроiнgгрументшьшй 1 -й
ftшярлi
Зоряrrа
Iвченка
Лiсопаркiвська
Лiсопаркiвськлй 1-й
Лiсопаркiвськlй 2-й
tчftпrйла Гlревича
новоцплrшсiвська
новоrшлшкiвсьlшй
новоIшашкiвсьrсlй
решетъкiнська
ýдrка
Старочплшкiвська
Старошпашкiвський
Чкаrlова
Чкагrова
Чкаrlова
IЦицпсiвська

пров.
вул.
цров.

за ХаDкiвеькою заrальпоосвiтшьою школоrо I-Ш стtlпенiв ль 100
iM. АС.Макарепка XanKiBcbKoi MicbKoi радн хапкiвськоi об.rtастi

пРзд
цров.
цров.
вул.
вул.

цров.
вул.
пров.
пров.
вул.
вул.
пров.
в-зд
вул.
вул.
вул.
в-зд
вул.
в-зд
прзд
вул.

IIIитпкiвський
шосткiнська
Юрiя Коlrдlапока

yci будинки
yci будlнки
yci буд,лнки
yci булинки
yci будлнки
yci будинки
yoi булинки
yci будинки
yci будинки
yci будинки
yci булипки
yci будинки
yci будинки
yci будинки
1,3,5,7r9
2-l0
yci будинки
yci буд.лнки
yci буданки
yci буданки
5, 6, бА, 8, 8А, 10, 12,
приватний сектор ýci
будинки)
yci будинки
yci будинки
yci буданки

.В. Iппев

Начапьник YrrpaBTrfu шrя ocBiм



Додаток 14

до наказу голови
qд{iнiстацii
киiъського
райоtrу
вliд t0.0a, 2018
Ng ,lt/ал

терптопiя обgIчговyвапня. яка закрiплепа
за Харкiвськпм лiцеем Ng 107

XapKiBcbKoi MicbKoI ради XapKiBcbKoI областi

вул. Барабапrова

вул. Ва.пекплнiвська
вул. Героiв Працi
в-зд Мlромсьlсй
пров. Мlромсьlсй
прзд MlpoMcbKlй
вул. Г[артlванська
вул. Пешкова
вул. Тmщрiвфв
цров. Шевченкiвсьюй
прзд Шевченкiвсьlой

Нача.тtьнlп< Управлiння освiти

30, з2,32л, з6/1,38, 38 An 40, 42, 44, 46,
46л
зо з А, 7,9,11, 13 в, 15, 15 Б, 17
2148,4 в, 4 г
yci будлнки
yci булиrrки
yci буданки
yci будшпсл
yci будrппсt
yci будлнlсл
yci бу.шпшс.r
yci булинки

В.В. Iвлев

Т.В.Кученко
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Додаток 15

до нш(il}у гOлови
адмiнiстрацii
киiвського
рйоtту
Ъмп.йzо18 Ng tь/оr

теDитопiя обслчговчвання. яка закрiплена
за Хдокiвською загальноосвiтньою школою I-Ш стчпенiв }Гg 110

XapKiBcbKoi MicbKoi радп XBpKiBcbKoi областi

вул. Азовська
Irров. AKcarcoBa
вул. Арlспгтrа
вул, Барнаулъська
вул. Безlgайttя
вул. Березiвська
пров. Буryруслансьlолй
вул. Будiвельна
в-зд Будiвелъшй 1-й
в-зд Бупiвельffi,2-ft
в-зд Будiве.пьшй 3-й
цров. BacmlbKiBcblшrt
вул. Велка Д[ашллiвська
цров. tsешlсй.Щалшrriвсьмй
вул. Вiринська
црв. ВинахiдrиIрrcrй
вул. Височиrrська
вул. Вягська

цров.
вул.
вул.
вул.
вул.
пров.
вул.
вул.

гаrrиrrська
[ем'яша Бедrоrо
[iгтцршй
,Щолшпffi
Жlравлliвська
3'едrшtа
Кольцовська
Кречетiвсьшй
Кулiбiна
JIюсlшсьlса
Мар'iЪська
lчIатrошешса
Мсьryадiвсъка
Мозrrрсьlсrй
мойсеъська
HayMiBcbKa

вул.
вул.

цров.
IIров.
наб.
вул.
вул.

цров.

yci будtш<и
yci будшпси
yci будпп<и
yci будаlшсл
yci бущruси
yci будиrп<и
yci буданки
yci будлнки
yci буданки
yci булинки
yci будшпси
yci будиш<lл
yci будлrжи
yci будлпlсл
yci бущш<и
yci будинки
yci будинки
yci будrrrпси
yci будлнки
1-зз

ус1 оудинки
yci будлrrки
yci буданки
yci будлrпси
yci бущнки
yci будлlпси
yci будаrпса
yci буднlоr
yci будлнки
yci будrшси
yci будtlюt
yci будttшол
yci будлlпсл
yci будlпсл

I



вул.
вул.
вул.
вул.
ПРОВ;

вул.
гIров.
вул.

цров.
пров.
в-зд
в-3д
вул.
вул.
вул.
вул.

цров.
вул.
IIров.
вул.
вул.
в-зд
в-зд

22

HiKiTiHoi Гаrшша
ffuконьська
Ново-Вiринська
НовоолександllЬська
НовоолексацдрЬсыий
НовохарцЬська
Олексаlrдрiвсьrcлй
Омська
оtrлсьlотй 1-й
омський 2-й
омсьrcлй
Омсыgй 1-й
палrтелейпrонiвська
Пеgrвrrя
Пршсодькiвська
Прорiзна
Скадовськопо
Собiнова
Стельма<ай
. t юрlнська
Чешоскiнцiв
Чеrпоскiнцiв
Чеrпоскiнцiв 1-й
Чешоскiнцig2-ft
Чеrпоскiнцiв 3-й
Чеrпоскiнцiв 4-й
Шацька'Шшtьlсай

Шевченка
IIIИШКiНСЬКИЙ
шолом-fuiейхема
Ямська

yci будинки
yci будикlсл
yci будинки
приватний сеlстор, yci будинlса
yci будиlлсlа
yci будикки
yci будинки
yci будинки
yci будинки
yci булинки
yci будинки
yci будинки
yci будrrнки
yci будлнки
yci фдинки
yci будинки
yci будинки
yci булйнки
yci булинки
yci будинки (непарнi)

в-зд
в-зд
в-зд
вул.
в-зд
вул.
гtров.
вул.
вул.

,yci будинки
yci будинки
yci Фдиlжи
yci будлltrса
yci бущшсr
yci будrrки
yci будпlки
yci будтнlсл
зьL22,141_161
yci будинки' yci булинки
yci будрднки

ЕIачальник Уrrравrliнttя освiти

В.В. Iвлев

ф



.Щодаток lб
до накд}у голови
адплiнiстрацii
киiвського
райоtту
ьiд аО.ОЛ 2018
Ng /3/а/

теритопiя обqrrчговчваппя. яка закрiплена
зо комVпаJIьнпм 38reп8iloM (<Харкiвською спецiалiзовапою школа з

ПОГЛИбЛеНИм ви+ченпям окремпх предметiв }гg lia driцmистеrrr>

вул. Гоголя
вул. .Щiвоча
вул. ,Щонlц-Заrаржевського
вул. Куликiвська
вул. Маршатrа Бажсщrова
вул. Потебнi
вул. Пушкiнська

вул. С4дова
майдан Театрапьний
цров. Театршrъний

3астуrпшк полови qд{Ыстрацii
рйоtту з соцiальних та гуrианiтарlпос питань

ЕIачальник Уrrравrriння освiти

yci будишсл
yci будrlrки
yci будаlпси
2447
yci будrrкки
yci будднlси
непарнi Еомери: 2t - З5
парнi номери: 26 - 42
yci будлкки
yci будшсr
yci будrrrсл

В.В. IыreB

Т.В.Куценко

ф

\



,Щодаток 17

до накц}у юлови
адмiнigтрацii
киiвського
району
вtд t0.6- 2018
Ng ,{2 /LF

територiя обслчговчвапня. яка закрiплена
за Харкiвською спецiалiзованою школою I_Ш gгчпепiв }Гg 134

XapKiBcbKoI MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi

вул.
вул.
в-зд
пров.
вул.
вул.
вул.
пров.
в-зд
в-зд
вул.

AcTparalrcbкa
Байка.тrьська
Бgзпалiвськtй
Бgзпалiвський
Боlцареlrкiвська
Борисiвська
Вологодська
Вопоюдсьrerй
Вологодсъlий
Волоюдсъlglft2-й
Герасшлiвська
Герасипriвсыопt
Гiдропаркова
Гладrcй
глiбiвська
Гранiвський
[ворiчна
Евенський
Евенськпй 1-й
Евенсьшй 2-й
IсаrЪська
Iсаiвсысй 1-й
Iсаiвсъкй 2_й
Iсаiвсъrсй 3_й
Iсаiвсысй 4-й
IсаrЪсьreлй5-r4
Iсаiвсьlсrй 6-й
Iсаiвсьlой
Каринськоi
Карякiпська
Кисловодська
Кисловодсысай

yci булинки
yci будашси
yci будинlсл
yci будаrпса
yci будлlшса
yci буданr<и
yci буданки
yci будlнlса
yci будаlшсл
yci будлlпсл
yci будлlпсlа
yci будиншr
yci булинюr
yci будинки
yci будrшсл
yci будаlп<и

, yci будлнкlа
yci буданки
yci будинки
yci будлrшсr
yci будrrшсr
yci будлrшсл
yci будаrrки
yci будлнlсл
yci будшrки
yci будлшсr
yci будrrшсл
yci будаlшол
yci будивки
yci будлнки
yci буlпанr<и
yci будиlп<и

цров.
вул.
црв.
вул.

цр-зд
вул.
пров.
пров.
пров.
вул.
в-зд
в-зд
в.зд
в-зд
в-зд
в-зд
цров.
вул.
вул.
вул.
пров.



вул.

цров.
вул.
пров.
вул.
в-зд

Клемепова rЩача
Клеменова.Щача
Кlрська
Кlрсъкий
JIlазькiвка-Лужок
лазъкiвсьlgй
Лазькiвсьffi 1-й
Лазькiвсьlй,Z-ft
Лазькiвсысй 3-й
лазькiвсьlсй
JIипецька
Лугаtrська
Метаrryргiчпа
Мiнераrrоводська
мтколи }чlапойла
}ч{lrлрофанiвська
Iчftrгрофаrriвсыслй
НовоолексапдрЬсьм
новоiсаiъсьшш1
tIарофомiнсъка
IlaplmcbKa
ольгiнська
оrьгiнсьюй
Остроrрqдсьмй
Помяловськог1)
ГIономарiрська
Пономарiвсiюй
Прlйuакiвська
Проспеlсlrа
PaeBcbKoi
Сагайдачrrого
Сизралlськй
CHixgdBcblсa
скобелевська
Сонящrlfr
степанкiвсысй
Стрiлкiвlо
тшriатаська
Толстою
топчiiвсыой
Тюрiнсьrcй
Угшпрlшй
Червоний
Ifuнбарна
Юншрюй

25

yci будлнrса
yci будаlпса
yci будаrrки
yci буданlса
yci будиlпси
yci будинки
yci будинки
yci будлнlсл
yci будаrпси
yci будинки
yci буд,rrтлса
yci будлнки
yci буд.rшса
yci буданки
yci буд.rш<и
yci будиlпси
yci будшrки
54,54 дl, 54 N2,54 Nз,54 N4,54 Nб
yci буд,лнlсл
yci будаluсlа
yci будrнки
yci буданки
yci будлнки
yci будлrпси
yci будаrrки
yci будrrнки
yci будаlrки
yci будлrшсл
yci буданки
yci бушлнки
yci будлнки
yci будинки
yci будппtи
yci буданки
yci будиrжи
yci будлнки
yci будиlп<и
yci бущrrш
yci будлнки
yci будлшки
yci будиrrки
yci будиlпси
yci буднки
yci буджи
yci будлlшси

в-зд
в-зд.
в-зд
цров.
вул.
вул.
вул.
вул.
вул.
вул.
пров.
вул.
прв.
вуп.
вул.
вул.
в-зд

цров.
гФов.
вул.
пров.
вул.
вул.
вул.
вул.
пров.
вул.
вул.
цров.
пров.
вул.
вул.
вул.

цtров.

рвiз
цров.
в-зд
вул.
в.зд
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Шаляriпа
Шевчешса

Щепкiна

Заrтушlrак голови ад.riнiсlрацii
району з соцiапьЕих та гуr.rаrriтартrлоr

Начальник Управлiння освiпл

вул.
вул.

вул.

yci будlrкл
парнi: 142-258
непарнi:165- 301
yci будлrrки

. Iвпев

Т.В.Куценко



Додаток 18

до Hakary голови
адI\,riнiстрацii
киiвського
рйоtту
вiдll.фоtв Nэ th/ar,

ТеDцторiя обglyговчвання. яка закDiплена
за комчпальrrшм заrýладом (d(aDrсiBcbrсa загальноосвiтпя школа

I-Ш стчпепiв }[g 158 XapKiBciKoI MicbKoi ради XapKiBcbKoi облас,тi

вул. Друrкби Народiв
вул. Женчекка
вул. Жигарiна
вул. Кршtевською

вул. Леся Сердока

вул. Метробудiвникiв
вул. Осикова
вул. Пролiскова
цров. Пролiсковrй
вул. Сучасна
вул. Я.тlинова

Заступник голови адмiнiстрацii
райоlrу з соцiаrrъшпr та гуlr[анiтарнлос питшБ_

Начапьник Уrrравтriння освiти

20з , 205, 207 , 2ll, 2|3 , 22l
yci будинки
yci будинки
28, 29, 30, з L, з2, з3, 34, з5, з7, 38,
39,40,41
38, 40, 42,44,48/2, приватний сеlсгор
(yci будинки, непарнi)
4,6,8, 10
yci будинки
yci будинки
yci будинки
3, з д, з е, 5,7,9
yci бу,данки

.Iвлев

Т.В.Куценко



Додаток 19

до наказу полови
адмiнiстрацii
киiвського
рйоtту
вtдр.Б2018 NЬ lэ/аJ1

терпторiя обс.пчговчванпя. яка закрiплена
за Харкiвською загальноосвiпrьою школою I-ш сryпенiв }гg 1б4

XapKiBcbKoi MicbKoI радп XanKiBcbKoI об.пастi

вул. Мчrробудiвкltкiв

Заиуrпшrс полови адмiнiстршlii
райоlrу з соцiальнID( та гуrrrанiтарнIn( IIитань

109,11l,113
2L5, 2l7 , 223 , 225, 227 , 229, 23|, 2зз ,

2з5, 237 , 24| , 24з , 245
20,22

В.В. IBTleB

Т.В.Куценко

вул.
вул.

Нача.тlьник Уrrравпiння освiти



Додаток 20
до наказу пOлови

адп,riнiстрацii
киiвського
pйotTy
ыдtоБ2018 Ns lз/алl

теDпторiя обc.lшговчвання. яка закDiплена
за Хапкiвською загальноосвiтньою школою I-ш стчпенiв }fg 1б5

xankiBcbkoi Micbkoi ради xankiBcbkoi областi

цров. Кричевського yci будrнки
вул. Леся Сер.тшока 50,54,56
вул. Метробудiвникiв 1,3,5,9, 1l
вул. Ужвiй Наталii 60, 62, 64, 66,70,72,74,78,80, 82, 86

3ас:гуrпшlс голови qдмiнiстрщii
рйоlту з соцiапьних та гуrr,rаlriтарних ImTaIIb

Начапьник Угtравтl iння освiти

В.В. Iвлев

Т.В.Куценко



Додаток 21

до Hakany юлови
адплiнiстрацii
киiвською
району
вц to-oý_ 201-8

Ng {3/u,

терпторiя обсJryговyванпя. яка закрiплена
за комчнальпим заrс.падом (>(аDкiвська спецiалiзована

школа I-Ш стчпенiв }Гg 16б (ВеDтпкаль>
XanKiBcbKoi MicbKoI рад и XanKiBcbKoT областЬ>

Гвардifuiiв-tllиронiнфв 102, 108, l|2, L|4, l2l, 12З, l25,127
Метробудiвнlакiв t5,25,27;29, 4l, 43
УхвiйЕIаталii 88,90,92,96,98,100, 102, 104, 106, 108,

110, l12

. Застушrик п)лови qдMiнicryfiIii

рйоrту з соцiальних та гуr*анiтарнID( IIитань .IBTleB

вул.
вул.
вул.

30
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Додаток 22
до наказу Fолови
адмiнiстршlii
киiвського
рйоlту
ьiд l0.0ý- 20I-8

Nэ |3/a,r,

теппторiя обc.lryговyвашпя. яка закрiплена
за Хпркiвською спецiалiзовашою школою I-Ш стvпешiв JIЬ 170

XapKiBcbKoi MicbKoI падп XapKiBcbKoi областi

пров.
прв.
вул.
в-зд
цров.

Азовськrd
Булiвельний
Гастеrrо
омсьlgrй 2-й
Череплушlий

Заступник полови адшriнiстршlii
району з соцiшtънID( та ryманiтаршпс

Началъвик Уrrравrriння освiти

yci будашса
yci будrrпси
б
yci будлнки
yci будлнlса

Т.В.Кученко



,Щодаток 23

до наказу голови
адплiнiстрацii
киiъського
райоку
вiд/O.иf2018 Ns l{aa

терпторiя обслyговчвання. яка закрiплена
за Хапкiвською гiмназiею }Гg 172

XapKiBcbKoi MicbKoI падп XapKiBcbKoi областi

вул. Гвардйцiв-Широнiнцlв
вул. Метробудiвникiв
вул. .Щружби Наролiв

84, 88, 92,94,96130
з2,34,40,42
253,255,259, 26I, 263,267, 269, 27l,
277 ,279,28l

Засryпниrс голови qдмiнiстрацii

рйону з соцiаrrьню( та гуrrлаrriтарrпос ImTaHb

Начатrъпик Угrравтliння ocBiTlt Т.В.Куценко


