
          Додаток 

до розпорядження міського голови  

від 31.03.2021 №49-р 

 

Території обслуговування,  

які закріплені за закладами загальної середньої освіти Надвірнянської міської ради 

 

1. Мирненська початкова школа   -  с. Мирне 

2. Лісновелесницька початкова школа -  с. Лісна Велесниця 

3. Верхньомайданська гімназія  - с. Верхній Майдан 

4. Стримбівська гімназія   - с. Стримба 

5. Гвіздський ліцей    - с. Гвізд   

6. Краснянський ліцей   - с. Красна 

7. Ліснотарновицький ліцей  - с. Лісна Тарновиця 

8. Лоївський ліцей    - с. Лоїва 

9. Молодківський ліцей   - с. Молодків 

10. Назавизівський ліцей   -  с. Назавизів 

11. Парищенський ліцей   - с. Парище 

 

12. Надвірнянський ліцей ім. В.Чорновола №1 

м.Надвірна:  вул.Соборна, вул.Дем’янчука, вул.Січових Стрільців, вул.І.Гонти,  

 вул.Олени Пчілки, вул.Яворницького, вул.Кармелюка, вул.Касіяна, 

вул.Стефаника, вул.М.Старицького, вул.І.Підкови, вул.Комарова,  

 вул.Ярослава Мудрого, вул.Полуботка, вул.Сірка, вул.Куліша, вул.Забережна, 

вул.Шевченка, вул.Січинського, вул.Шашкевича, вул.Винниченка, 

вул.Заводська, вул.Панаса Мирного, вул.Вокзальна, вул.Майданська, 

вул.Княгині Ольги (ліва сторона), вул.Чорновола, м-н Шевченка,  

 вул.Рамішвілі (33-45), вул.Лисенка, вул.Відродження, вул.Гірська, вул.Дружби, 

вул.Полуботка, вул.Петрушевича, вул.400-років Надвірної, вул.Новопроектна, 

вул.Височана, вул.Багряного, вул.Калнишевського, вул.Шухевича, 

вул.Молодіжна, пров.Мазепи, вул.Шептицького, вул.Воз’єднання, 

вул.Вагилевича, вул.Ринкова, вул.Міцкевича, вул.Визволення, 

вул.Хмельницького, вул.Головацького, вул.Польова, вул.Прикарпатська, 

вул.Садова, вул.Мельничука, вул.Тихого, вул.Чайковського, вул.Квіткова, 

вул.Олімпійська, вул.Комунальна 

 

13. Надвірнянський ліцей № 2 

м.Надвірна:  вул.Княгині Ольги (права сторона),  вул.Мазепи, вул.16 липня, вул.Франка. 

  вул.Козацька, вул.Роксолани, вул.Коцюбинського, вул.Сковороди,  

  вул.Марійки Підгірянки, вул.Івасюка, вул.Дорошенка, вул.Річна, 

  вул.Набережна, вул.Коновальця, вул.Лепкого 



 

14. Надвірнянський ліцей №3 

м.Надвірна:  вул.100-річчя нафтовиків, вул.Вітовського, вул.Наливайка. провул.Наливайка 

  вул.Недовга, вул.Купчинського, вул.Кармелюка, вул.Незалежності,  

  вул.Довженка, провул.Довженка, вул.Федьковича, вул.Коперніка,   

  вул.Олени Степанівни, провул.Олени Степанівни 1-й,  

  провул.Олени Степанівни 2-й, провул.Олени Степанівни 3-й,  

  провул.Олени Степанівни 4-й, провул.Олени Степанівни 5-й, 

  провул.Олени Степанівни 6-й, вул.Довбуша, вул.Корольова, провул.Корольова, 

  вул.Марка Черемшини, вул.Шкрумеляка, провул.Шкрумеляка,  

  вул.Кобринської, вул.Стуса, вул.Руднєва, вул.Шептицького, вул.Богуна 

  провул.Богуна. вул.Зелена, вул.Грушевського,вул.Крушельницької,   

  вул.Бандери, вул.Софії Галечко, вул.Сагайдачного, вул.Котляревського,  

  вул.Володимира Великого, провул.Володимира Великого, вул.Ольжича, 

  ву.Лесі Українки 

 

15. Надвірнянський ліцей № 4  

м.Надвірна:  вул.Костя Левицького, вул.Кобилянської, вул.Рамішвілі (1-32),  

  вул.Сірика  (1-27), вул.Данила Галицького, вул.Юлії Солдак, вул.Бузкова, 

  вул.Василіянок, вул.Виговського, вул.Гайдамацька, вул.Героїв Крут, 

  вул.Лугова, вул.Пластова, вул.Полковника Грома, вул.Рухівська, вул.Лукача, 

  вул.Федяя, вул.Просвітянська, вул.Перехідна, вул.Яцури, вул.Курбаса,  

  вул.Стецько, вул.Гаврилюка, вул.Ломоносова 

 

16. Надвірнянська гімназія № 1. 

м.Надвірна:  вул.Сірика (29,30) 

 

 

 

 

 

 Керуючий справами 

 виконавчого комітету     Антонюк О.Б. 


