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ПЕРЕЛІК
територій обслуговування, закріплених за
 закладами загальної середньої освіти Бориславської територіальної громади:

№з/п
Назва ЗЗСО
Вулиці
1.
Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст.№1
пл.І.Франка
вул.Шевченка  (№1-35, 2-24)
вул.Довженка  
вул.Нафтова (від Довженка до кінця)
вул.Чумацька
вул.Шкільна (до початку Карпатської Брами)
вул.Дорошенка (від № 1-20)
2.
Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст.№3
вул.Шевченка (від №24 і №39 до кінця)
вул.Гірна (до вулиці Лугової)
вул.Шкільна (від Карпатської Брами до кінця)
вул.Транспортна
вул.Потік
вул.Церковна
вул.Короленка
вул.С.Палія
вул.Ореста Горницького
пров.Алмазний
вул.Дорошенка (№ 21 – до кінця, № 22 – до кінця)
вул.Карпатська Брама
3.
Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст.№4
вул.Володимира Великого (від Героїв ОУН-УПА до кінця)
вул.Зелена
вул.Травнева
вул.В.Симоненка
вул.В.Сосюри
вул.С.Коваліва
вул.І.Богуна
вул.600-річчя Борислава
вул.Садова
вул.Л.Українки
вул.Трускавецька (від №34-78, 37-77)
вул.Вузька
4.

Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст.№5
вул.Трускавецька (від №79, 80 до кінця)
вул.Б.Хмельницького
вул.Коцюбинського
вул.П.Полуботка
вул.Буковиця
вул.Озерна
вул.Гонти
вул.Лугова
вул.Тустановецька
вул.Модрицька (до №53)
вул.Івана Калиновича
вул.Крушельницької
вул.Михайла Драгана
вул.Сагайдачного
вул.Галіберди
пров.Сонячний
пров.Вишневий
вул.Гірна (від Б.Хмельницького до кінця)
пров.Братів Зизаніїв
вул.Академіка Богомольця
вул.Геогрія Бойка
вул.Романа Дашкевича
вул.Довбуша
вул.Йогана Зега
5.

Навчально-виховний комплекс „Заклад загальної середньої освіти І-Ііст.№6-заклад дошкільної освіти”
вул.С.Бандери
вул.Городище
вул.Мразницька
вул.Крута
вул.Лісна
вул.Крута-Бічна
вул.Хвильового
вул.Висока
вул.Бічна Джерельна
вул..Джерельна
6.
Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст.№7
вул. В.Івасюка (від початку до вул.Потік)
вул.Міцкевича
вул.Д.Галицього
вул.Тернавка
вул.Героїв ОУН-УПА
вул.Грушевського
вул.В.Чорновола
вул.Володимира Великого (до вул.Героїв ОУН-УПА)
вул.Гуцульська
вул.Костомарова
вул.Ясна
вул.Весела
вул.Нафтова (від початку до вул.Довженка)
вул.Трускавецька (від  початку до №33,36)
пров.Тихий
вул.Весняна
вул.Яворницького
7.
Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІІст.№8
вул.Шухевича
вул.Лисенка
вул.Залізняка
вул.Степна
вул.Наливайка
вул.Січових Стрільців
вул.Л.Каденюка
вул.Литвина
вул.Коцка
вул.Котляревського
пров.Народної Гвардії
вул.Лемківська
вул.Раточинська
вул..І.Франка
вул.Тихого
вул.П.Куліша
вул.Возз’єднання
вул.Заньковецької
вул..І.Мазепи
вул.Чхаїдзе
вул.Гоголя
вул.В.Івасюка (від ул..Потік до кінця)
вул.Петлюри
вул.Проектована
пров.Гірський
пров.Карпатський
пров.Робітничий
вул.Княгині Ольги
вул.Ярослава Мудрого
вул.Братів Лепких
вул.В.Стуса
8.
Бориславський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст. №9
вул.Дрогобицька
вул.Федьковича
вул.Модрицька (від №54)
пров.Губицький
вул.Братів Лисиків
вул.Коновальця
9.

Урізький навчально-виховний комплекс „Заклад загальної середньої освіти І-ІІІст. –заклад дошкільної освіти”
с.Уріж
с.Винники
с.Підмонастирок 
с.Мокряни
10

Попелівський навчально-виховний комплекс „Заклад загальної середньої освіти І-ІІІст.-заклад дошкільної освіти”
с.Попелі

11
Ясенице-Сільнянський навчально-виховний комплекс „Заклад загальної середньої освіти І-ІІІст.-заклад дошкільної освіти”
с.Ясениця-Сільна



Керуючий справами виконкому                                             Ігор КОБИЛЕЦЬКИЙ


