
Вищі навчальні заклади 

№ Потенційний 

роботодавець 

Адреса Вакансія Примітка 

1. МАУП 02000, м. Київ,  

вул. Фрометівська, 2,  

тел. (044)2393027 

сайт: http://maup.com.ua/ 

Професійний фахівець 

приймальної комісії 

Заробітна 

плата – 

3400грн 

2. Український 

колеж ім. 

В.О.Сухомлин- 

ського 

№ 272 

02000, м. Київ, 

вул. Митрополита Андрея 

Шептицького, 5А, 

тел:(044)5175529 

Вчителі:  

німецької мови, 

трудового навчання, 

медична сестра 

 

Професійні училища 

1. Київське ВПУ 

будівництва та 

дизайну 

м. Київ,  

вул. М. Шепелєва, 3,  

тел. (044) 4973346 

сайт:http://www.kvpubd.com.ua 

Викладачі: 

англійської мови, 

економіки, 

біології, 

фізики, математики, 

предмета «Захист 

Вітчизни», 

електротехнічних 

дисциплін 

 

2. Київське ВПУЗТ  

ім. В. Кудряшова 

 

03049, м. Київ,  

вул. Архітектора Кобелєва, 1/5, 

тел. (044) 4652830 

сайт: https://kvpuzt17.wixsite. 

com/kvpuzt 

Майстер виробничого 

навчання, викладач 

математики і 

інформатики 

Іногороднім 

надається 

місце у 

гуртожитку 

Загальноосвітні навчальні заклади 

1. Боярська ЗОШ 1-

III ступенів №4 

Київська область,  

м. Боярка,  

вул. Незалежності,4,  

тел. 0506045060 – директор,  

тел. 0973178665 – заст.директора 

Вчителі: 

математики, фізичної 

культури, 

початкових класів, 

педагог організатор 

 

 2. Гімназія «Дитяча 

інженерна 

академія» 

м. Київ,  

вул. Саратовська, 20, 

0977705427 – заст. директора 

Лучезара Анатолівна. 

Вчитель математики 

 

9 годин  

3. СШ №113 

технологічного та 

спортивного 

профілю навчання 

02121, м. Київ,  

вул. Вакаленчука, 50 а,  

тел: (044)5639914 

тел: 0502540247 - Наталія 

Борисівна 

сайт: http://school113.ho.ua/ 

Вчитель початкових 

класів, 

вихователь ГПД 

1,5 ставки 

4. Гімназія №32 

"Успіх" 

м. Київ,  

вул. Івана Федорова,2,  

тел: (044)2870472 

Вчителі: праці, фізичної 

культури, малювання, 

педагог організатор, два 

вчителі початкових 

класів.  

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzI6WATGgF8CDfLvlLRxG9rdxwPw%3A1574330427491&ei=O2DWXd3PHaz1qwG-qJ2YBw&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6+%E2%84%96+272+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6+%E2%84%96+272+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...285484.294413..295050...1.1..0.509.4012.1j2j6j2j2j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i7i30j0i20i263j0j0i7i10i30j0i8i13i30.t7sYiRXIF40&ved=0ahUKEwid2Y7vhfvlAhWs-ioKHT5UB3MQ4dUDCAs&uact=5


5. Ліцей-інтернат 

№23 «Кадетський 

корпус» 

м. Київ,  

вул. Салютна 11-а,  

 тел: (044) 4002348,  

тел: (044) 4007080 

тел: 0504496451 – Тетяна 

Володимирівна 

сайт: www.kadety.org.ua 

Вчителі: математики, 

історії, інформатики, 

фізики, фізичної 

культури, англійської 

мови, початкових класів,  

технологій, педагога 

організатора, офіцерів, 

вихователів, психологів. 

Вихователів другої 

половини дня (різних 

педагогічних 

факультетів), вчителя – 

логопеда. 

 

6. НВК 

«Дошкільний 

навчальний заклад 

– школа 1-ІІІ 

ступенів «278» 

м. Київ,  

вул. Радосинська, 2-а,  

тел: 0676599211 – Світлана 

Дмитрівна 

Вчителі: 

математики,  

фізики,  

англійської мови,  

німецької мови. 

 

7. ЗОШ 1-ІІІ 

ступенів №78 

м. Київ,  

вул. Шота Руставелі, 47,  

тел: 0984754406 – Надія Василіївна 

сайт: http://school-78.kiev.ua/ 

Вчитель німецької мови 1 ставка 

8. Середня 

загальноосвітня 

школа №63 

м. Київ,  

вул. Маршала Гречка, 10А, 

тел: 4431714 

тел: 4005001 

сайт: http://shkola63.at.ua/ 

Вчитель інформатики  

9 Середня 

загальноосвітня 

школа №13  

ім. І. Хитриченка  

 

м. Київ,  

вул. Генерала Потапова, 3,  

тел: (044) 405-62-33 

сайт: school13.kiev.ua 

Вчитель англійської мови,  

 

1 ставка 

10. КЗО«НВК №36» 

ДМР 

м. Дніпро,  

просп.С. Нігояна, 57,  

тел: 0972596487 – Альвіна 

Валеріївна 

сайт:http://nvk36.dnepredu.com 

Вчитель 

початкових класів 

 

Молоді 

вчителі, які 

вперше 

виходять на 

роботу після 

закінчення 

вишу, 

отримують 

щомісячну 

фінансову 

допомогу 

(2000грн) 

11. Академічний 

ліцей  

ім. В. Мельника 

Київська область,  

м. Обухів, вул.8 Листопада,42, 

тел: 0502825941, 

тел: 0978611149 - Михайлова Ірина 

Петрівна 

Вчитель фізики, 7-11 

класи 

16 год – 2 

роб. дні по 8 

год/день. 

Їхати автоб. 

№311 

12. STEM-шкіл 

Inventor 

сайт: https://inventor.com.ua/ Робота педагогами, 

адміністраторами, 

Вчать роботі в цих 

школах 

Заробітна 

плата від 

14000грн. 

13.  Середня 

загальноосвітня 

школа №26 

 

03065, м. Київ,  

просп. Космонавта Комарова, 32, 

тел. (044) 4977322 

тел.0676983183 

Вчителі: 

початкових класів, 

початкових класів за 

спеціальністю «логопедія, 

 

http://school13.kiev.ua/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi82YeJ_ujkAhUKxYsKHeytAO8QFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.solor.gov.ua%2Flearn%2F3&usg=AOvVaw0Q6pN-CrPApUtbtYvGBAFf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi82YeJ_ujkAhUKxYsKHeytAO8QFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.solor.gov.ua%2Flearn%2F3&usg=AOvVaw0Q6pN-CrPApUtbtYvGBAFf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi82YeJ_ujkAhUKxYsKHeytAO8QFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.solor.gov.ua%2Flearn%2F3&usg=AOvVaw0Q6pN-CrPApUtbtYvGBAFf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi82YeJ_ujkAhUKxYsKHeytAO8QFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.solor.gov.ua%2Flearn%2F3&usg=AOvVaw0Q6pN-CrPApUtbtYvGBAFf


cайт:http:/szh26.kiev.ua/kontaktu.htm

l 

спеціальна корекційна 

освіта», 

української мови та 

літератури, 

історії, 

образотворчого 

мистецтва, 

фізичного виховання, 

педагога-організатора, 

соціального педагога, 

асистента вчителя. 

14. ЗОШ №133 01014, м.Київ,  

вул. Бастіонна, 7, 

тел. (044) 285 9117 

Вчитель музики  

15. Середня 

загальноосвітня 

школа №11 

02000, м. Київ, 

вул. Алматинська, 113, 

тел.(044) 568782 

Вчителі: 

початкових класів, 

математики, 

вихователь ГПД 

 

16. Середня 

загальноосвітня 

школа № 146 

02105, м. Київ, 

просп. Миру, 11, 

тел. (044)2922215 

Вчителі: 

початкових класів, 

вихователь ГПД, 

електрик 

 

17. Середня 

загальноосвітня 

школа № 195 

02000, м. Київ, 

вул. Івана Миколайчука, 17А, 

тел. (044) 5506244 

Вчителі: 

початкових класів, 

математики, 

інформатики, 

англійської мови 

1,5 ст. – 

математики, 

1 ст. - 

інформатики 

18. Середня 

загальноосвітня 

школа № 228 

02000, м. Київ, 

вул. Березняківська, 34, 

тел. (044) 5503267 

Вчителі: 

початкових класів, 

інформатики, 

заступник директора з 

НВР, 

вихователь ГПД 

0,5 ст. - ГПД, 

1 ст. - 

інформатики 

19. Середня 

загальноосвітня 

школа № 81 

02000, м. Київ, 

просп. Павла Тичини, 22А, 

тел. (044) 5500231 

Вчителі: 

інформатики, 

біології, 

музики, 

інструктор з фізкультури 

(ДНЗ), 

секретар, 

двірник, 

робітник з 

обслуговування 

приміщень 

 

 

20. Середня 

загальноосвітня 

школа № 246 

02000, м. Київ, 

вул. Миколи Кибальчича, 7, 

тел. (044) 5129064 

Вчителі: 

математики 

 

21. Середня 

загальноосвітня 

школа № 126 

02090, м. Київ, 

вул. Празька, 14, 

тел. (044) 2925078 

Вчителі: 

математики, 

інформатики 

 

22. Середня 

загальноосвітня 

школа № 234 

02000, м. Київ, 

вул. Райдужна, 12, 

тел. (044) 5425729 

Вчителі: 

математики 

 

23. Середня 

загальноосвітня 

школа № 11 

02000, м. Київ, 

вул. Алматинська, 113, 

тел. (044) 5687821 

Вчителі: 

інформатики, 

асистент вчителя 

 



24. Середня 

загальноосвітня 

школа № 103 

02000, м. Київ, 

вул. Алматинська, 89, 

тел. (044) 5688314 

Вчителі: 

інформатики 

 

 

25. Середня 

загальноосвітня 

школа № 42 

02090, м. Київ, 

вул. Хорольська, 19, 

тел. (044) 5741572 

Вчителі: 

інформатики, 

інструктор з фізкультури 

(ДНЗ), 

заступник директора з 

НВР 

прибиральниця, 

електрик, 

двірник, 

робітник з 

обслуговування 

приміщень, 

гардеробник 

1 ст.- 

інструктора з 

фізкультури, 

двірник, 

1,5 ст.- 

робітника з 

обслуговуван

ня 

приміщень, 

гардеробник 

26. Середня 

загальноосвітня 

школа № 66 

02000, м. Київ, 

вул. Каунаська, 2, 

тел. (044) 2927085 

Вчитель інформатики 

 

 

27. Середня 

загальноосвітня 

школа № 224 

02183, м. Київ, 

вул. Миколи Кибальчича, 5, 

тел. (044) 5128382 

Вчитель інформатики 

 

 

28. Середня 

загальноосвітня 

школа № 182 

02000, м. Київ, 

бул. Ігоря Шамо, 17, 

тел. (044) 2956806 

Вчителі: 

англійської мови, 

асистент вчителя 

 

29. Гімназія 136 02000, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 29/3, 

тел. (044) 3623160 

Вчитель німецької мови  

30. Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів №82 ім. 

Т.Г. Шевченка з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

03113, м. Київ, 

вул. Миколи Шпака, 4, 

тел.(044) 4569251 

Вчителі: 

початкових класів, 

німецької мови, 

практичний психолог, 

асистент вчителя, 

медична сестра, 

 

 

31. Середня 

загальноосвітня 

школа №1 

04017, м. Київ, 

Делегатський провулок, 1/28, 

тел.(044) 4833221 

Вчителі: 

початкових класів, 

англійської мови, 

вихователь ГПД, 

інженер – електронік, 

прибиральниця 

20 год – 

англійської 

мови, 

2 ст. – 

прибиральни

ць 

32. Середня 

загальноосвітня 

школа № 27 

04128, м. Київ, 

вул. Академіка Туполєва, 20 Є, 

тел.(044) 4005388 

Вчителі: 

початкових класів, 

української мови, 

англійської мови, 

трудового навчання, 

захисту Вітчизни, 

вихователь ГПД, 

асистент вчителя, 

секретар, 

бібліотека, 

медична сестра, 

фахівець з ох.праці, 

інженер – електронік 

0, 5 ставки - 

української 

мови, 

бібліотека, 

фахівець з 

ох. праці, 

0,8 ставка – 

англійська 

мова, 

3 год - 

захисту 

Вітчизни 

 

33. Середня 

загальноосвітня 

школа № 28 з 

04060, м. Київ, 

вул. Бориса Житкова, 7Б, 

тел.(044) 4405155 

Вчителі: 

англійської мови, 

німецької мови, 

1,5 ст. – 

англійської 

мови, 

https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%88+%E2%84%96+82&oq=%D1%81%D1%88+%E2%84%96+82&aqs=chrome..69i57j0l5.6459j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRzA2JY2CC4ZcAxU-RmhFcjAWbqgw%3A1570678495149&ei=36aeXe7dCIHsrgT3r4XADQ&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+1&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+1&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l8.145276.156048..156458...0.3..0.110.576.4j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i22i10i30j0i30j0i203.5oFJ1pd-Ku4&ved=0ahUKEwiuyYmu4ZDlAhUBtosKHfdXAdgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSgNmkQ_GMPAiaVvwwoRQNDo5XxzQ%3A1570678652765&ei=fKeeXZGpLpHwrgTjvbagCQ&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+27&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+27&gs_l=psy-ab.3..0i13l3j0i13i30l7.376411.378097..380028...0.4..0.92.272.3......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i203j0i22i30.2POx_MGbjW4&ved=0ahUKEwiR15354ZDlAhURuIsKHeOeDZQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTrQ2FR5d41Bi-nVyHc-TwWFSJY-A%3A1570679033781&ei=-aieXeurL5DprgT_ubmgBQ&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+28&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+28&gs_l=psy-ab.3..0i13j0i13i30l8j0i22i30.308156.309160..309477...0.2..0.102.181.1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0._Gw00SXX4cE&ved=0ahUKEwirjPWu45DlAhWQtIsKHf9cDlQQ4dUDCAs&uact=5


заглибленим 

вивченням 

англійської мови 

вихователь ГПД, 

асистент вчителя, 

0,5ст. - 

вихователя 

ГПД, 

2.5ст. – 

асистента 

вчителя 

34. Київська 

спеціалізована 

школа № 106 

04053, м. Київ, 

вул. Некрасовська, 4, 

тел.(044) 4869444 

сайт: https://106.kiev.ua/ 

Вчителі: 

англійської мови, 

французької мови, 

інформатики, 

медична сестра, 

прибиральниця 

2 ст.- 

англійської 

мови, 

26 год – 

французької 

мови, 

30 год – 

інформатики, 

0,5 ст. – 

прибиральни

ці 

35. Середня 

загальноосвітня 

школа № 163 

 ім. М. Кіпоноса 

02000, м. Київ, 

вул.Януша Корчака, 30, 

тел.(044) 4002454 

Вчителі: 

початкових класів, 

трудового навчання, 

музики, 

педагог – організатор, 

керівник гуртка, 

секретар, 

лаборант, 

фахівець з ох.праці, 

робітник з 

обслуговування., 

гардеробник, 

сторож, 

прибиральниця, 

двірник 

1,25 ст. – 

керівника 

гуртка, 

0,5 ст. – 

секретаря, 

фахівець з 

ох.праці, 

0,75ст. – 

лаборанта, 

1,5 ст. – 

робітник з 

обслуговуван

ня , 

3,5 ст. – 

прибиральни

ці. 

1,75 ст. - 

двірника 

36. Середня 

загальноосвітня 

школа № 24  

ім. О.Білаша 

04112, м. Київ, 

вул.Олени Теліги, 

тел.(044) 4401077 

Вчителі: 

англійської мови, 

математики, 

захисту Вітчизни, 

вихователь ГПД, 

керівник гуртка, 

медична сестра, 

інженер – електронік, 

0,5 ст. – 

англійської 

мови, 

математики, 

3 год –

захисту 

Вітчизни, 

2 ст. - 

вихователі 

ГПД, 

керівник 

гуртка 

(робототехні

ка) – 0,25 ст. 

37. Середня школа 

 № 61 

02000, м. Київ, 

вул.Юрія Іллєнка, 39, 

тел.(044) 4836774 

Вчителі: 

англійської мови, 

інформатики 

 

38. Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів №91 з 

поглибленим  

вивченням 

02000, м. Київ, 

Чеховський провулок, 4А, 

тел.(044) 4861596 

Вчителі: 

фізики, 

фізкультури, 

інформатики, 

секретар, 

20 год – 

фізики, 

21 год – 

фізкультури, 

2 ст.– 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSvd7IPlu8_bFSXjnsUfU3afyWiOA%3A1570679344329&ei=MKqeXf3gE6OWjgaY-JnIBw&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+106&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+106&gs_l=psy-ab.3..0i22i30j0i22i10i30j0i22i30.349240.351152..351520...0.2..0.103.440.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i203.kunccCPt0h0&ved=0ahUKEwj9uP_C5JDlAhUji8MKHRh8BnkQ4dUDCAs&uact=5
https://106.kiev.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRiV34F61kD2EeDPhuGMbxCcyIjzg%3A1570679705371&ei=maueXb-sFqSMrwT52IeYBQ&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+163&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+163&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.157708.161033..162182...0.2..0.114.391.2j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0.1e9cw-OtEUg&ved=0ahUKEwj_3JPv5ZDlAhUkxosKHXnsAVMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT6-J1VoDEHxf-PG9dWNfJLUpiXrg%3A1570680005591&ei=xayeXYjZI6_mrgSYnrHADg&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+24&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+24&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l9.175382.177381..177705...1.2..0.78.302.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i203.TBNEwXOCww4&ved=0ahUKEwjIz6f-5pDlAhUvs4sKHRhPDOgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRCPnXbH7UXqxk59-AAK1MOofb7rQ%3A1570680184402&ei=eK2eXf6GGIzSrgSJwLn4Aw&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+61&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+61&gs_l=psy-ab.3..0i13l2j0i13i30l2j0i22i10i30.322983.324561..326275...0.2..0.89.319.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i22i30j0i203.zoPKbD6Vw94&ved=0ahUKEwj-osnT55DlAhUMqYsKHQlgDj8Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSwYei3gXVQk2kd3lCgZZ1IGJEH0w%3A1570680530425&ei=0q6eXavMGYiwrgTT57GQCw&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+91&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+91&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l6.178211.179553..180417...0.2..0.92.321.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i203.jJVGaZub6ww&ved=0ahUKEwir_cj46JDlAhUImIsKHdNzDLIQ4dUDCAs&uact=5


інформатики інспектор з харч інформатики, 

0,5 ст. - 

інспектора з 

харч. 

39. Середня 

загальноосвітня 

школа № 95 

04128, м. Київ, 

вул. Данила Щербаківського, 61Г, 

тел.(044) 4003101 

Вчителі: 

фізкультури, 

трудового навчання, 

польської мови, 

інформатики, 

вихователь ГПД, 

медична сестра 

20 год – 

польської 

мови, 

2 ст– 

інформатики, 

3 ст. - 

вихователя 

ГПД 

40. Середня школа  

№ 70 

04050, м. Київ, 

вул. Академіка Ромоданова, 10, 

тел.(044) 4837764 

Вчителі: 

трудового навчання, 

прибиральниця 

16 год – 

трудового 

навчання, 

 

41. Середня школа  

№ 101 

02000, м. Київ, 

вул. Коперника, 8, 

тел.(044) 4833107 

Вчителі: 

інформатики, 

захист Вітчизни, 

вихователь ГПД, 

секретар, 

медична сестра, 

фахівець з ох.праці, 

робітник з обслугов., 

двірник 

0.6 ставки – 

інформатики, 

0,3ст. – 

захисту 

Вітчизни, 

0,5ст. - 

фахівець з 

ох. праці, 

 

42. Середня школа № 

135 

01032, м. Київ, 

вул. Михайла Коцюбинського, 12 Б, 

тел.(044) 2348230 

Вчителі: 

трудового навчання, 

інформатики, 

вихователь ГПД, 

0,5 ст. – 

трудового 

навчання, 

Вихователь 

ГПД, 

 

43. Середня школа  

№ 139 

04107, м. Київ, 

Татарськийпровулок, 1, 

тел.(044) 4845271 

Вчителі: 

інформатики, 

медична сестра, 

практичний психолог 

 

44. Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№53 з 

поглибленим 

вивченням 

німецької мови 

02000, м. Київ, 

вул. Богдана Хмельницького, 16/18, 

тел.(044) 2347993 

Вчителі: 

Інформатики, 

вихователь ГПД, 

прибиральниця 

0,5 ст. – 

інформатики, 

2 ст. - 

вихователя 

ГПД 

45. Технічний ліцей 04060, м. Київ, 

вул. Щусєва, 20 

тел. (044) 5992419 

сайт: http://techlyceum.kiev.ua/ 

Соціальний-педагог, 

педагог – організатор 

 

0,5 ст. – 

педагога 

організатора 

46. Спеціалізована 

школа – дитячий 

садок “Кияночка” 

м. Київ, 

вул.Тимофія Шамрила 7а, 

тел. (044) 4565492 

Вчитель-офтальмолог  

47. Середня школа-

інтернат №8 

04071, м. Київ, 

вул.Олегівська, 42, 

тел.(044) 4256437 

сайт:http://internat8.ho.ua/ 

Медична сестра, 

підсоб. робітник кухні, 

робітник з 

обслуговування, 

сторож, 

прибиральниця 

Медична 

сестра – 0,5 

ст. +вчитель 

ЛФК – 0,5 

ст., 

підсоб. 

робітник 

кухні – 0,2 

ст., 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSTRXJE_O9DvTaZtPTFwU3dbi3vWw%3A1570680711926&ei=h6-eXeWNOOLgrgTop4_IDg&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+95&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+95&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l8.220642.221126..221445...0.2..0.88.174.2......0....1..gws-wiz.......0i71.jBlglM8W2lw&ved=0ahUKEwil7Y7P6ZDlAhVisIsKHejTA-kQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQPSAraQn26-ffuCfTJERp46JSJvg%3A1570681140273&ei=NLGeXfSsEOTmrgS-66zgCg&q=%D1%81%D1%88+%E2%84%96+70&oq=%D1%81%D1%88+%E2%84%96+70&gs_l=psy-ab.3..0i30j0i5i30l3.4887.4887..5117...0.2..0.84.84.1......0....1..gws-wiz.......0i71.pKkHjhVXxcs&ved=0ahUKEwj0lq-b65DlAhVks4sKHb41C6wQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ-LCIbvWUM7Hxb2tEM7EE_juys1Q%3A1570681146438&ei=OrGeXZGdGoixrgThxqmYBg&q=%D1%81%D1%88+%E2%84%96+101&oq=%D1%81%D1%88+%E2%84%96+101&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l10.93713.95321..95674...0.2..0.109.439.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i203.ilo12i9RUaE&ved=0ahUKEwiRoqee65DlAhWImIsKHWFjCmMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ8Mb3YD_2jEJ7jxBh9cIYvxW4qMQ%3A1570681242986&ei=mrGeXYrqO-PGrgSCq7G4Cg&q=%D1%81%D1%88+%E2%84%96+135&oq=%D1%81%D1%88+%E2%84%96+135&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l10.84146.86206..86759...0.2..0.91.335.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0.YE9z3eKXWqQ&ved=0ahUKEwiKn6zM65DlAhVjo4sKHYJVDKcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQfaoK1ZmlOwhRJYByX8VnyjCiw5g%3A1570681330972&ei=8rGeXaXzOojnrgTPuYSgDA&q=%D1%81%D1%88+%E2%84%96+139&oq=%D1%81%D1%88+%E2%84%96+139&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l10.123768.124296..124577...0.2..0.88.166.2......0....1..gws-wiz.......0i71j0.sNIL8WgQdBk&ved=0ahUKEwiltKb265DlAhWIs4sKHc8cAcQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRSZYHLN97qBGEQYOn25RaLo3PeFQ%3A1570681456644&ei=cLKeXf73JtyHwPAPm9aDoAU&q=%D1%81%D1%88+%E2%84%96+53&oq=%D1%81%D1%88+%E2%84%96+53&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l8.129448.131300..132047...0.2..0.93.409.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i203.QRw0VZaU91Q&ved=0ahUKEwj-75yy7JDlAhXcAxAIHRvrAFQQ4dUDCAs&uact=5
http://techlyceum.kiev.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTisha90dlfgokoNfqFZI6-cEJo8w%3A1571059581018&ei=fXekXfxqjKToBPe0reAL&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+8+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+8+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30l7.13656.21840..23377...0.1..0.149.1098.6j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i5i30j0i5i30.E-q2CoP8TMI
http://internat8.ho.ua/


робітник з 

обслугов. – 2 

ст., 

сторож – 1,5 

ст., 

прибиральни

ця – 1,25 ст. 

48. Ліцей – інтернат 

№23 «Кадетський 

корпус» 

03190, м. Київ, 

вул. Салютна 11-а 

тел. (044) 4002348 

сайт: http://www.kadety.org.ua/ 

Вчителі: 

початкових класів, 

англійської мови, 

інформатики, 

фізики, 

вихователь інтернату, 

педагог-організатор, 

лікар, 

медична-сестра, 

медсестра з дієтичного 

харчування., 

кухар, 

робітник кухні, 

прибиральниця 

 

49. Школа – інтернат 

№20 

м. Київ, 

вул. Академика Грека, 2 

тел. (044) 4406133 

Вчителі: 

музики, 

прибиральниця, 

лікар 

15 год., - 

музики, 

2 ст- 

прибиральни

ць, 2,5 ст.- 

лікар 

(педіатр, 

фтізіатр) 

50. Гімназія 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М. П. 

Драгоманова 

01032, м. Київ, 

бул.Тараса Шевченка, 56А, 

тел.(044) 2344977 

сайт: https://gymnasia-npu.org.ua/ 

Вчителі:  

англійської мови, 

лаборант, 

керівник гуртка 

0,5 ст .-

лаборанта, 

0,75 ст.-

керівник 

гуртка  

51. НВК "Школа-

ліцей №38 

ім.В.М.Молчанова

" 

01054, м. Київ, 

вул. Гоголівська, 31 

тел. (044) 4868768 

сайт: http://lyceum38.kiev.ua/ 

Вчителі:  

англійської мови, 

інспектор з харчування, 

прибиральниця, 

вихователь ГПД 

2 ст. - 

вихователя 

ГПД,  

прибиральни

ця  

52. Середня 

загальноосвітня 

школа № 102 

02000, м. Київ, 

вул. Шулявська, 10-12, 

тел.(044) 2365061 

Вчителі: 

захиста Вітчизни, 

сторож 

6 год. + 0,25 

гуртка - 

захист 

Вітчизни 

53. Середня 

загальноосвітня 

школа № 25 

02000, м. Київ, 

вул. Володимирська, 1, 

тел.(044) 2787824 

Вихователь ГПД, 

соціальний педагог, 

лаборант, 

фахівець з ох.праці, 

гардероб, 

прибиральниця, 

двірник 

0,5 ст. – 

соціальний 

педагог, 

фахівець з 

ох.праці, 

1,5 ст. – 

гардероб, 

3ст. – 

прибиральни

ця, 

0,25ст. - 

двірник 

54. Спеціалізована 01135, м. Київ, Вихователь ГПД, 2 ст. –

http://www.kadety.org.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTT0kCzjAZoHnbj2fEiuiUXyjKrNg%3A1571059605463&ei=lXekXZv_G_GXmwWlkpboBg&q=%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F+%D0%9D%D0%BF%D1%83&oq=%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F+%D0%9D%D0%BF%D1%83&gs_l=psy-ab.3..0i13j0i13i30l5j0i8i13i30.87188.91622..93003...1.1..0.113.978.9j2......0....1..gws-wiz.....10..0i71j35i362i39j35i39j0i131j0i131i20i263j0j0i67j38j33i160.HP-TyAm3Csg&ved=0ahUKEwjbndGN7ZvlAhXxy6YKHSWJBW0Q4dUDCAs&uact=5
https://gymnasia-npu.org.ua/
http://lyceum38.kiev.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ2givGP8yWH48JfE7nJcCFIUau0w%3A1571086674477&ei=UuGkXb7rHOOJk74Pz-6lIA&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96102&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96102&gs_l=psy-ab.3..0i22i10i30j0i22i30.1049838.1050509..1051305...0.2..0.94.182.2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i13i30.EJYRDyRZk6Y&ved=0ahUKEwi-3JL50ZzlAhXjxMQBHU93CQQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT4LjY2u7mjEwziDt3Vsmde_6v7Bg%3A1571087726829&ei=buWkXYCjMquIk74P3ruzmAk&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+25&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+25&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l9.299403.301079..301438...0.2..0.118.549.5j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i13i30j0i203j0i20i263.bPZc76MXmag&ved=0ahUKEwiAkvnu1ZzlAhUrxMQBHd7dDJMQ4dUDCAs&uact=5


школа I-III 

ступенів № 41ім. 

З.К.Слюсаренко 

просп. Перемоги, 7А 

тел.(044) 2364225 

сайт:http://www.school41.kiev.ua/ 

асистент вчителя, 

корекційний педагог, 

педагог-організатор, 

робітник з обслугов, 

керівник гуртка 

асистент 

вчителя, 

корекційний 

педагог 

55. Спеціалізована 

школа I-III 

ступенів № 73 з 

поглибленим 

вивченням 

української мови, 

літератури та 

українознавства 

03062, м. Київ, 

просп. Перемоги, 86, 

тел. (044) 3534528 

сайт:http://www.school-73.in.ua/ 

Вихователь ГПД, 

лаборант, 

медична сестра, 

інженер – електронік, 

гардеробник, 

двірник 

0,8 ст. - 

вихователь 

ГПД, 

0,5 ст. – 

лаборант, 

інженер -

електронік, 

гардеробник, 

двірник 

 

56. Середня 

загальноосвітня 

школа № 175 

04111, м. Київ, 

вул. Данила Щербаківського, 58А, 

тел.(044) 4005279 

Вихователь ГПД, 

асистент вчителя, 

медична сестра, 

прибиральниця 

 

57. Середня 

загальноосвітня 

школа № 155 

04053, м. Київ, 

вул.Січових Стрільців, 5, 

тел.(044) 2720826 

сайт:https://sch-155.com.ua/ 

Двірник, 

прибиральниця 

2 ст. – 

прибиральни

ць 

58. Школа І-ІІІ ст. 

№58 

02000, м. Київ, 

пров. Алли Горської, 3, 

тел.(044) 2349201 

Асистент вчителя, 

сторож 

 

59. Середня 

загальноосвітня 

школа № 138 з 

поглибленим 

вивченням хімії та 

біології 

02000, м. Київ, 

вул.Січових Стрільців, 27, 

тел.(044) 4869571 

Соціальний педагог 0,5 ст. – 

соціального 

педагога 

60. Гімназія №153 

 ім. О.С. Пушкіна 

02000, м. Київ, 

вул. В'ячеславаЧорновола, 37А, 

тел.(044) 2360581 

Сторож  

61. Середня школа  

№ 49 

02000, м. Київ, 

вул. Ярославів Вал, 27, 

тел.(044) 2720257 

Асистент вчителя  

62. Середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 48 

02000, м. Київ, 

вул. Прорізна, 14, 

тел.(044) 2786923 

сайт:http://school48lviv.at.ua/ 

Вихователь ГПД 0,8 ст. – 

вихователя 

ГПД  

63. Гімназія «Нивки» 

№172 

04190, м. Київ, 

вул.Ружинська, 30/32, 

тел.(044) 4002226 

Вихователь ГПД 0,5 ст. - 

вихователя 

ГПД 

64. Середня 

загальноосвітня 

школа №6 

м. Київ, 

просп. Георгія Гонгадзе, 20І, 

тел. (044) 4348762 

Асистент вчителя, 

керівник гуртка, секції, 

педагог  - організатор, 

вчитель образотворчого 

мистецтва 

1 ст. 

65. Навчально-

реабілітацаційний 

центр №6 

04123, м. Київ, 

вул. Світлицького, 31/7, 

тел.(044) 4345766 

Вихователі 

інтернатів,вчитель  

хімії 

1 ст. - хімії 

66. Середня 

загальноосвітня 

школа № 68 

02000, м. Київ, 

вул. Білицька, 41/43, 

тел.(044) 4348155 

Вчитель англійської мови, 

ГПД, 

асистент вчителя, 

бібліотека, 

1ст. – 

англійської 

мови, 

0,5 ст. – 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR_1uSq7LuaP3X1yh7g7NcyRFt5Cw%3A1571088075065&ei=y-akXc7RA7qFk74PrPyPSA&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+41&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+41&gs_l=psy-ab.3..0i13l3j0i13i30l3j0i22i30l4.267179.268531..268965...0.2..0.89.347.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i20i263j0j0i203.fCRNQawxKAo&ved=0ahUKEwiO4_-U15zlAhW6wsQBHSz-AwkQ4dUDCAs&uact=5
http://www.school41.kiev.ua/
http://www.school-73.in.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSziLJIkq0xZ3sEvXGI5oKGjUprVg%3A1571090981332&ei=JfKkXdHxE8WQmwX7up64BQ&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+175&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+175&gs_l=psy-ab.3..0i13i30j0i22i30l2.21462.23346..23675...0.1..0.93.416.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i203j0i20i263j0i22i10i30.eZXYBbhgG9Y&ved=0ahUKEwiRmOj-4ZzlAhVFyKYKHXudB1cQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQZMXeiScqLbpCluM5mVJ3Ba9yurw%3A1571091652523&ei=xPSkXbzQH7-Fk74PkueWwA0&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+155&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+155&gs_l=psy-ab.3..0i13l2j0i13i30j0i22i30j0i13i5i30.209771.211156..212609...0.2..0.92.341.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i22i10i30j0.TaDQ2xxAOCI&ved=0ahUKEwi8wu6-5JzlAhW_wsQBHZKzBdgQ4dUDCAs&uact=5
https://sch-155.com.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTJwFHP6zY7RCyppULWmul-NkY2cw%3A1571091866168&ei=mvWkXff3CaaRmwXB1qqYAQ&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+58&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+58&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l5.544.1420..2492...0.1..0.92.259.3......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i203j0i20i263.x9yi8iM2Xsc&ved=0ahUKEwj3rN6k5ZzlAhWmyKYKHUGrChMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQbhSgOzj46B9UHddn9ZCdM-R3Skw%3A1571092043884&ei=S_akXbHTNYXjmwXS563gCg&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+138&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+138&gs_l=psy-ab.3..35i304i39j0i22i10i30j0i22i30.790.2343..2575...0.2..0.94.406.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i203j0i13j0i13i30.loof91dPUuI&ved=0ahUKEwjxpL355ZzlAhWF8aYKHdJzC6wQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRT4uKvmPCg7D4f5cGo5SXmwdOvXA%3A1571092224370&ei=APekXYyaFviLk74P79OomAw&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+153&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+153&gs_l=psy-ab.3..0i13i30l2.120836.123770..124135...0.2..0.88.324.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0j0i22i30.VO2XNkov8Tc&ved=0ahUKEwiMmsXP5pzlAhX4xcQBHe8pCsMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQp2sGfuh5Ya-zsvAvCu-j8ldNT3Q%3A1571092384000&ei=n_ekXdvdPMnG6QTImo04&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+49&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+49&gs_l=psy-ab.3..0i13i30l4j0i22i30l4.87702.89268..89554...0.2..0.90.405.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0j0i203.BTDtAXWHHpc&ved=0ahUKEwibqdSb55zlAhVJY5oKHUhNAwcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSakK-XQ0jVzbe6CCddgjSoQA957A%3A1571092474818&ei=-vekXc7HMe2Ck74Pjqml4AE&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+48&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+48&gs_l=psy-ab.3..0i13i30l2j0i22i30l5j0i13i5i30l3.74589.75028..75317...0.2..0.92.177.2......0....1..gws-wiz.......0i71j0.RrgesNwBKJA&ved=0ahUKEwjOrPvG55zlAhVtwcQBHY5UCRwQ4dUDCAs&uact=5
http://school48lviv.at.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQaf1YykdECbf1rcGHp_0QVq7uNLQ%3A1571092551220&ei=R_ikXfr8DI2FmwWpl7PABg&q=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F+%E2%84%96+172&oq=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F+%E2%84%96+172&gs_l=psy-ab.3..0j0i30l3j0i5i30.36574.46588..47614...1.2..0.93.1247.15......0....1..gws-wiz.......0i71j0i22i30j0i203j0i22i10i30j0i13i30j0i7i30j0i7i5i30.tghjnJCYr0Q&ved=0ahUKEwi6vLLr55zlAhWNwqYKHanLDGgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTWzOfdHIu0MZPVGrEtMd0UEL7wRw%3A1571092883974&ei=k_mkXeOLO4ermwXWqomIAw&q=%D0%9D%D0%A0%D0%A6+no+6+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&oq=%D0%9D%D0%A0%D0%A6+no+6+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...157221.160133..161155...0.1..0.97.363.4......0....1..gws-wiz.......0i71.qt10zwGAYpA&ved=0ahUKEwijoYiK6ZzlAhWH1aYKHVZVAjEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSKTkgy3IWgAh5JA-BOYydEk9LxmQ%3A1571093406117&ei=nvukXY7sBuKKmwXmpbSIAw&q=%D0%B7%D0%B7%D1%81%D0%BE+no+68&oq=%D0%B7%D0%B7%D1%81%D0%BE+no+68&gs_l=psy-ab.3...20227.22711..23037...0.1..0.94.438.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0j0i8i7i30j0i19j0i13i30i19.PObl3b5acoQ&ved=0ahUKEwiOs4WD65zlAhVixaYKHeYSDTEQ4dUDCAs&uact=5


асистент 

вчителя, 

вчителі ГПД 

67. Спеціалізована 

школа № 17 

04080, м. Київ, 

вул. Кирилівська, 8, 

тел.(044) 4625071 

Вчитель англійської мови, 

 

0,5 ст. – 

англійської 

мови 

 

68. Спеціалізована 

школа №2 ім.  

Д. Карбишева 

04073, м. Київ, 

вул. Копилівська, 36, 

тел.(044) 4684108 

Вчителі: 

біології, 

географії, 

математики, 

трудового навчання, 

прибиральниця 

службових приміщень 

 

0,5 ст. – 

вчителі 

біології, 

географії, 

математики, 

1 ст. – 

трудового 

навчання, 

3 ст. - 

прибиральни

ць 

службових 

приміщень 

69. Спеціалізована 

школа № 3 

04208, м. Київ, 

просп. Правди, 84, 

тел.(044) 4344533 

Асистент вчителя, 

гардеробник, 

двірник, 

дієтична сестра, 

прибиральниця 

службових приміщень 

1,25 ст. – 

асистент 

вчителя, 

2 ст. – 

гардеробник, 

1ст. – 

двірник, 

дієтична 

сестра, 

5 ст. – 

прибиральни

ць 

службових 

приміщень 

70. Ліцей «Поділ»  

№ 100 

02000, м. Київ, 

вул. Покровська, 6, 

тел.(044) 4251542 

Вчителі: 

ГПД, 

німецької мови, 

трудового навчання, 

керівник гуртка, секції, 

двірник, 

дієтична сестра, 

інженер, 

лікар, 

електромонтер з ремонту 

та обслуг. електроніки, 

прибиральниця 

службових приміщень 

 

1,75 ст. – 

вихователі 

ГПД, 

1,1 ст. - 

керівник 

гуртка, 

секції, 

0,7 ст. – 

німецької 

мови, 

1,3 ст. – 

трудового 

навчання, 

0,5 ст. – 

двірник, 

інженер, 

лікар, 

електромонт

ер з ремонту 

та обслуг. 

електроніки, 

0,25 ст. - 

дієтичної 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRM_j9USC_5-HAht9YnrJrk_3xAFQ%3A1571093764831&ei=BP2kXcWLK4-Jk74Pxoy48Ac&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+17+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+17+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...2608.5509..6886...0.1..0.93.480.6......0....1..gws-wiz.......0i71j38j0i7i30j0i13j0i13i30j0i30.bkm-ocHWxEg&ved=0ahUKEwjFnYSu7JzlAhWPxMQBHUYGDn4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRtHYMlnhoRCkH_cxNfWx9nMvicsA%3A1571093772505&ei=DP2kXfzAHpCEk74Ps768mAs&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i7i30.112140.112597..113631...0.2..0.83.165.2......0....1..gws-wiz.......0i71._1_nK18qYqY&ved=0ahUKEwj89t-x7JzlAhUQwsQBHTMfD7MQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ6YwytOGzy-Vrk3AyubLa1psDBIw%3A1571093887185&ei=f_2kXcz-CsaRmwWKp73gBQ&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+3+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+3+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...295481.296120..296639...0.2..0.90.173.2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.vKUUBHztfrU&ved=0ahUKEwiMurfo7JzlAhXGyKYKHYpTD1wQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQyAXGwGvJhB3LLsmKLOERJLCjbZQ%3A1571094184846&ei=qP6kXZ-QM_KDk74P9sSPyAw&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+100+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+100+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...271679.274300..274989...0.2..0.85.485.6......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.JFrBYkd8bvc&ved=0ahUKEwifhK_27ZzlAhXywcQBHXbiA8kQ4dUDCAs&uact=5


сестри, 

1,25 ст. - 

прибиральни

ця 

службових 

приміщень 

71. Школа – інтернат 

№ 19 

04078, м. Київ, 

вул. Білицька, 55, 

тел.(044) 4349439 

Вчителі: 

інформатики, 

фізики, 

української мови і 

літератури, 

дієтична сестра, 

шеф – кухар, 

медична сестра, 

кухар, 

прибиральниця 

службових приміщень 

1 ст. – 

інформатика, 

фізика, 

українська 

мова і 

література, 

дієтична 

сестра, 

шеф – кухар, 

медична 

сестра, 

2 ст. – кухар, 

прибиральни

ця 

службових 

приміщень 

72. Середня 

загальноосвітня 

школа № 45 

04136, м. Київ, 

вул. Маршала Гречка, 22А, 

тел.(044) 4436061 

Асистент вчителя, 

вчителі: 

біології, 

математики, 

початкової школи 

вихователь ГПД, 

вчитель – логопед, 

керівники гуртків, секції, 

двірник, 

дієтична сестра 

2,5 ст. - 

асистент 

вчителя, 

1 ст. – 

вчителі: 

біології, 

початкових 

класів, 

двірник, 

0,5 ст. – 

вихователь 

ГПД, 

вчитель – 

логопед, 

керівники 

гуртків, 

секції, 

дієтична 

сестра, 

1,5 ст. – 

вчитель 

математики 

73. Середня 

загальноосвітня 

школа № 10 

04071, м. Київ, 

вул. Костянтинівська, 37, 

тел.(044) 4825141 

Асистент вчителя, 

вихователь ГПД, 

дієтична сестра, 

робітник по 

обслуговуванню 

підсобних приміщень 

 

1 ст. – 

асистент 

вчителя, 

вихователь 

ГПД, 

робітник по 

обслуговуван

ню 

підсобних 

приміщень 

0,25 ст. - 

дієтична 

сестра 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRoS0cExat9QJlYMGOxVEbHRxIPgw%3A1571092685581&ei=zfikXY6RI5CFmwWpk7r4Bw&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+19+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+19&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30l10.627.20820..22775...4.0..0.100.1361.15j1......0....1..gws-wiz.....10..35i362i39j35i39j0i131j0j0i67j0i20i263j0i203.4G1U7gMbuh4
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS1DUHr5oQxsW3epwxLD9It0-2vnQ%3A1571094460920&ei=vP-kXdjfN5zImwWPvLWgDA&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+45+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+45+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...874383.875980..877827...0.2..0.91.432.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i13i30.Uz2XhjbDahA&ved=0ahUKEwjYrYH67pzlAhUc5KYKHQ9eDcQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSNGFLuJO33a_yl3eUcVUVoHH-2nQ%3A1571095339867&ei=KwOlXYrANMyO6QSE_o3oBA&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+10+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+10+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...471205.472540..473566...0.2..0.85.319.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13i30j0i7i30.iHGEynD7Vis&ved=0ahUKEwjKgZCd8pzlAhVMR5oKHQR_A00Q4dUDCAs&uact=5


74. Середня школа № 

93 

04215, м. Київ, 

провулок Межовий, 7, 

тел.(044) 4347019 

Вчителі: 

англійської мови, 

вихователь ГПД 

1 ст. – 

англійська 

мова, 

вихователь 

ГПД 

75. Середня 

загальноосвітня 

школа № 262 

04123, м. Київ, 

вул. Галицька, 5А, 

тел.(044) 4334611 

Вихователь ГПД, 

вчителі: 

німецької мови, 

початкових класів, 

двірник, 

робітник по 

обслуговуванню 

підсобних приміщень 

прибиральниця 

службових приміщень 

1,5 ст. - 

вихователь 

ГПД, 

1 ст. - 

німецької 

мови, 

початкових 

класів, 

0,25 ст. – 

двірник, 

1,5 ст. - 

робітник по 

обслуговуван

ню 

підсобних 

приміщень, 

7 ст. – 

прибиральни

ць 

службових 

приміщень 

76. Гімназія 

«Синьоозерна»  

№ 257 

04208, м. Київ, 

просп. Георгія Гонгадзе, 7Б, 

тел.(044) 4348767 

Вихователь ГПД, 

вчитель української мови 

і літератури 

2 ст. - 

вихователь 

ГПД, 

1 ст. - 

вчителя 

української 

мови і 

літератури 

77. Спеціалізована 

школа № 114 

04080, м. Київ, 

вул.Кирилівська, 87/89, 

тел.(044) 4644157 

Вчителі: 

англійської мови, 

фізики 

1 ст. – 

вчитель 

англійської 

мови, 

фізики 

78. Школа I-III 

ступеней №1 

04017, м. Київ, 

провулок Делегатський, 1/28, 

тел.(044) 4833221 

Асистент вчителя, 

вихователь ГПД, 

1 ст. - 

асистент 

вчителя, 

2 ст. - 

вихователь 

ГПД 

79. Гімназія 

«Введенская»  

№ 107 

04071, м. Київ, 

вул. Введенська, 35, 

тел.(044) 4851808 

Вчителі: 

німецької мови, 

початкової школи, 

двірник, 

прибиральниця 

службових приміщень,  

двірник, 

прибиральниця 

службових приміщень 

0,5 ст. – 

вчитель 

німецької 

мови, 

1 ст. – 

вчитель 

початкових 

класів, 

1,75 ст. – 

двірник, 

6 ст. - 

прибиральни

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQM4c1hLOvQ2N7UBOgwF7KwXgfDdw%3A1571095814507&ei=BgWlXf3JHqqUk74PxNOguAs&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+93+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+93+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...206595.208255..208604...0.2..0.88.332.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.HJh02EkDeVQ&ved=0ahUKEwj95Ln_85zlAhUqysQBHcQpCLcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv_VlgsK6qhFFG73KaWo4siWsNtw%3A1571096024180&ei=2AWlXcXTCtLK6ASE_6XwCA&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+262+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+262+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...191749.192985..194366...0.2..0.92.326.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.NrYTqSBvEg4&ved=0ahUKEwjFn7fj9JzlAhVSJZoKHYR_CY4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS7ougfDCO7QtZnU3Aue9RFnpYc0g%3A1571096219606&ei=mwalXcXYJLmGk74Pn-Sl6AY&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+257+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+257+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...339041.340650..341709...0.4..0.87.334.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.rPOGhhwAY9Y&ved=0ahUKEwiFks_A9ZzlAhU5w8QBHR9yCW0Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRzfeyyOVgsg4hiYKATafdxlM3-wQ%3A1571096562389&ei=8gelXeS1F8OHmwX4nIPoCQ&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+114+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+114+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...185739.187152..188254...0.2..0.93.487.6......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.R4oNkdjw0jQ&ved=0ahUKEwjk9ojk9pzlAhXDw6YKHXjOAJ0Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTTMdQ-K3jmDfU70kWlso56OcsQKA%3A1571096751803&ei=rwilXePWMJGDk74P3quvoAY&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+1+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+1+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i7i30l2.414996.416204..416616...1.2..0.80.156.2......0....1..gws-wiz.......0i71.jfpG2muvc_E&ved=0ahUKEwij6rG-95zlAhWRwcQBHd7VC2QQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS4hyXvxLX3EVztF6QMDCgOfYQssg%3A1571097169406&ei=UQqlXeW7GIyBk74P2bGm8Ao&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+107+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+107+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...146931.147513..147904...0.2..0.136.215.1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.QcII7kD0F8c&ved=0ahUKEwilqMKF-ZzlAhWMwMQBHdmYCa4Q4dUDCAs&uact=5


ця 

службових 

приміщень, 

двірник, 

прибиральни

ця 

службових 

приміщень 

80. Спеціалізована 

школа № 193 

04215, м. Київ, 

вул. Світлицького, 22, 

тел.0444346255 

Вихователь ГПД, 

вчитель інформатики 

 

1 ст. - 

вихователь 

ГПД, 

вчитель 

інформатики 

81. Середня 

загальноосвітня 

школа № 156 

04123, м. Київ, 

вул. Западинська, 10, 

тел.(044) 4344573 

Керівники гуртка, секцій, 

двірник, 

прибиральниця 

службових приміщень 

0,5 ст. - 

керівника 

гуртка, 

секцій, 

2 ст. – 

двірник, 

прибиральни

ця 

службових 

приміщень 

82. Середня 

загальноосвітня 

школа № 68 

02000, м. Київ, 

вул.Білицька, 41/43 

тел.(044) 4348155 

Керівники гуртка, секцій, 

двірник 

0,25 ст. - 

керівника 

гуртка, 

секцій, 

двірник 

83. Спеціалізована 

школа № 17 

04080, м. Київ, 

вул. Кирилівська, 8, 

тел.(044) 4625071 

Прибиральниця 

службових приміщень 

2 ст. – 

прибиральни

ць 

службових 

приміщень 

84. Середня 

загальноосвітня 

школа № 63 

04136, м. Київ, 

вул. Маршала Гречка, 10А, 

тел.0444008236 

Прибиральниця 

службових приміщень 

2.5 ст. - 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

85. Спеціальна 

загальноосвітня 

школа-інтернат 

ім. Я.П.Батюка 

№5 

04078, м. Київ, 

вул. Вишгородська, 35, 

тел.(044) 4300118 

Двірник 1,5 ст. - 

двірника 

86. Спеціалізована 

школа №94 

«Еллада» 

02000, м.Київ, 

вул. Ольгинська, 2/4, 

тел. (044)2537293 

Асистент вчителя, 

практичний психолог, 

соціальний педагог, 

педагог - організатор 

1 ст. – 

асистента 

вчителя, 

0,5 ст. - 

практичного 

психолога, 

соціальний 

педагог, 

педагог - 

організатор 

87. Ірпінська ЗОШ І-

ІІІ ст. №3 

08200, м. Ірпінь,  

Київська обл., 

вул. Северинівська, 129, 

тел. (045)9794539 

тел. 097605056236 – Олена 

Вчителі: 

біології, 

німецької мови 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRFDUCA2LjEq_vmbT0pEhM3_ZIxAA%3A1571097318405&ei=5gqlXeG2GMKFmwW3w5D4Bg&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+193+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+193+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i13i30.199769.201726..202678...0.2..0.92.337.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.jpYALur2hns&ved=0ahUKEwjhwcjM-ZzlAhXCwqYKHbchBG8Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRlY2QLKFh_RTcPtVL4G2wVlgrS5w%3A1571097522159&ei=sgulXZCsCcLBmwWTz5iAAw&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+156+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+156+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...247100.248142..249142...0.2..0.84.310.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.AfxgiUQp4qo&ved=0ahUKEwiQzdyt-pzlAhXC4KYKHZMnBjAQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTICqSgGxiLQgWz6QigyL8KPHPR4A%3A1571097772384&ei=rAylXcGJF42VmwXH94iIBw&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+68+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+68+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...167933.168598..169331...0.3..0.86.242.3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.0gG--EQIr4w&ved=0ahUKEwjBj4Wl-5zlAhWNyqYKHcc7AnEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQZ1wOaqGu1X5_pzksdy5ozpPN37Q%3A1571098058068&ei=yg2lXZPqA5mEk74PnbeRyAo&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+17+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+17+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...134416.136458..136800...0.2..0.81.222.3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.gwhzj4DM0E4&ved=0ahUKEwiT96Gt_JzlAhUZwsQBHZ1bBKkQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNScVvxZC5qtszpbL-K2vaJcRjy80Q%3A1571098325801&ei=1Q6lXYLFMMqGk74P77iLiAo&q=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+63+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%81%D0%B7%D1%88+%E2%84%96+63+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...10531.12667..13004...0.2..0.84.306.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.vNojXdvHIVo&ved=0ahUKEwjCg_es_ZzlAhVKw8QBHW_cAqEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRdZcq12w7NxQMAV4n2iB1Y3WwfcQ%3A1571096942431&ei=bgmlXaz4GaiMmwWC6JmIAQ&q=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+5+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+5+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...2982.10114..11258...1.1..0.180.1591.13j4......0....1..gws-wiz.....10..0i71j35i362i39j35i39j0i131j0j0i67j0i20i263j0i203j0i22i30j33i160j33i22i29i30j33i10.yumozP6D8-c&ved=0ahUKEwis56SZ-JzlAhUoxqYKHQJ0BhEQ4dUDCAs&uact=5


Олександрівна 

88. Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№15 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

02000, м. Київ, 

вул. Васильківська, 12А, 

тел. (044)2577110 

Вчителі: 

початкових класів, 

математики, 

інформатики, 

вихователі ГПД 

 

89. Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№220 з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

03191, м. Київ, 

вул. Маршала Якубовського, 7Г, 

тел. (044)2500750 

Вчителі: 

початкових класів, 

української мови та 

літератури, 

англійської мови, 

фізики, 

практичний психолог, 

педагог – організатор, 

вихователі ГПД, 

асистент вчителя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

двірник, 

сестра медична 

 

90. Школа І-ІІІ ст. 

№186 

02000, м. Київ, 

вул. Сєченова, 8, 

тел. (044)2576101 

Вчителі: 

початкових класів, 

іспанської мови, 

математики, 

фізики, 

асистент вчителя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

двірник 

 

91. Гімназія №59 

ім.О. М. Бойченка 

03028, м. Київ, 

вул. Велика Китаївська, 85, 

тел. (044)5252138 

сайт: http://gymnasium59.org.ua/ 

Вчителі: 

 інформатики, 

соціальний педагог, 

педагог – організатор, 

асистент вчителя, 

прибиральник службових 

приміщень 

 

92. Середня 

загальноосвітня 

школа №87 

ім. О. Довженка  

м. Київ, 

вул. Горького, 4/6,  

тел. (044)2345055 

Вчитель фізичної 

культури, 

вихователь ГПД, 

двірник, 

прибиральник службових 

приміщень 

 

93. Школа І-ІІІ ст. 

№150 

02000, м. Київ, 

вул. Пирогівський шлях, 148, 

тел. (044)2593160 

Вчителі: 

початкових класів, 

педагог – організатор, 

вихователь ГПД, 

сестра медична з 

дієтичного харчування, 

інженер - електронік 

 

94. Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№110  

ім. К.Гапоненка з 

поглибленим 

вивченням 

французької мови 

02000, м. Київ, 

вул. Козацька, 5, 

тел. (044)5252300 

Вчитель англійської мови 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSnrU8RFdpPcOePRBuMiT_1iTHWkg%3A1571728258448&ei=gquuXZX_GuaxrgT4_q3ADQ&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+15&oq=%D0%A8+%E2%84%96+15&gs_l=psy-ab.1.0.0i7i30l10.7276.12860..14978...10.1..0.165.1381.2j10......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13i30j0i7i5i30j0i13.3pcLk6RSsVs
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTzWNSvA_TQlG2aFUGAdY6NzaW28Q%3A1571728274383&ei=kquuXY2BF9GxrgS7r4XACw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+220&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+220&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l4.421614.423009..423539...0.2..0.119.491.3j2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203.9AT03b02B9I&ved=0ahUKEwiNkumLqK_lAhXRmIsKHbtXAbgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSkfrFQVtuxsbojVzDVcW96zPZjVg%3A1571728700232&ei=PK2uXdnsDeuorgTWtZCgDQ&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+186&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+186&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i203j0l2j0i203j0l4.325619.333318..333612...0.2..0.777.1131.0j1j1j6-1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.Gjz3KDStcXc&ved=0ahUKEwjZ-vDWqa_lAhVrlIsKHdYaBNQQ4dUDCAs&uact=5
http://gymnasium59.org.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ6Dk3DcwqZLXnqoHOtRLof_hqAtA%3A1571729670199&ei=BrGuXdnjC8GyrgSX-bHoCw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+150&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+150&gs_l=psy-ab.3..35i39l2j0l8.27336.42794..43168...0.2..0.295.455.0j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.MR57YVXtoTg&ved=0ahUKEwjZ_rKlra_lAhVBmYsKHZd8DL0Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSiNbeaPGzQXw-yEGCHQXZeYURN-A%3A1571733108231&ei=dL6uXeTeDeKHwPAP_dabsAk&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+110&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+110&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l8.389885.390872..395111...0.2..0.95.353.4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39._TTzmjsg750&ved=0ahUKEwjk6OOMuq_lAhXiAxAIHX3rBpYQ4dUDCAs&uact=5


95. Ліцей податкової 

та рекламної 

справи №21 

01033, м. Київ, 

вул. Саксаганського, 64, 

тел. (044)2896794 

Практичний психолог, 

асистент вчителя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

сестра медична з 

дієтичного харчування, 

інженер - електронік 

 

96. Школа І-ІІІ ст. 

№36  

ім. С.П.Корольова 

03040, м. Київ, 

вул. Михайла Стельмаха, 9, 

тел. (044)2190936 

Вчитель Захиста 

Вітчизни, 

соціальний педагог, 

секретар 

 

97. Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№260 з 

поглибленим 

вивченням 

української мови 

та літератури 

02000, м. Київ, 

вул. Маршала Якубовського, 7Б, 

тел. (044)2501587 

Вчителі: біології, 

педагог – організатор, 

асистент вчителя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

сестра медична з 

дієтичного харчування 

 

98. Школа І-ІІІ ст. 

№151 

м. Київ, 

вул. Леснича, 3, 

тел. (044)2594422 

Вчителі: фізики, 

вихователь ГПД, 

прибиральник службових 

приміщень, 

сестра медична, 

сестра медична з 

дієтичного харчування, 

інженер - електронік 

 

99. Школа І-ІІІ ст. 

№286 

03187, м. Київ, 

вул. Академіка Заболотного, 6А, 

тел. (044)5223944 

Вчителі: інформатики, 

практичний психолог, 

вихователь ГПД, 

прибиральник службових 

приміщень, 

сестра медична з 

дієтичного харчування 

 

100

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№273 

03045, м. Київ, 

вул. Набережно-Корчуватська, 94А, 

тел. (044)2593239 

Вчитель англійської мови,  

101

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№85 

03039, м. Київ, 

просп. Голосіївський, 36, 

тел. (044)5258459 

Соціальний педагог, 

вихователь ГПД, 

інженер - електронік 

 

102

. 

Ліцей №227 

ім.М.М. Громова 

03191, м. Київ, 

вул. Маршала Якубовського, 7Д, 

тел. (044)2500225 

Прибиральник службових 

приміщень, 

двірник 

 

103

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№44 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

02000, м. Київ, 

вул. Жилянська, 46, 

тел. (044)2897785 

Сестра медична з 

дієтичного харчування, 

інженер – електронік, 

сестра медична, 

педагог – організатор 

 

 

104

. 

Спеціальна 

школа-інтернат І-

ІІ ст. №7 для дітей 

з важкими вадами 

мовлення 

03143, м. Київ, 

вул. Академіка Заболотного, 146, 

тел. (044)5267002 

Вчителі: 

інформатики, 

фізики, 

секретар, 

прибиральник службових 

приміщень, 

робітник з комплексного 

обслуговування й 

ремонту будівель, 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS0hVZBDmXZDTtUFpOh7wFusXoO6g%3A1571733508262&ei=BMCuXevTD4uxrgSXo4uIBg&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+21&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+21&gs_l=psy-ab.3..0l4j0i203j0l5.176882.178492..179188...0.2..0.127.464.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.7cPv9Zu2rDo&ved=0ahUKEwjr5cPLu6_lAhWLmIsKHZfRAmEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTCSiuFscA2dF-Kh2-v25_kFcxZVw%3A1571733689257&ei=ucCuXZ6iD_KArwSjlL6IAw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+36&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+36&gs_l=psy-ab.3..0l10.174083.175546..176354...0.2..0.97.330.4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203.EUkr5g6sZ-I&ved=0ahUKEwje4uqhvK_lAhVywIsKHSOKDzEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQdIh0_TIDhlVdv6YFT9eFKznXP6Q%3A1571733867631&ei=a8GuXcGYJoaKrwTStqHgDQ&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+260&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+260&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l2.158098.159852..160423...0.2..0.93.428.5......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203.5tRw5CjyQXg&ved=0ahUKEwiB-vH2vK_lAhUGxYsKHVJbCNwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTQQjCT9wWdpeby862Ujol7lP1FGQ%3A1571734251587&ei=68KuXai3I4-wrgTAjpS4CQ&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+286&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+286&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.28976.31253..31587...0.2..1.360.811.3j2j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0.NZYcDsmE59M&ved=0ahUKEwjo2Pytvq_lAhUPmIsKHUAHBZcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTERzt4uUagoJ5hxzurLsalObSQ9Q%3A1571734605939&ei=TcSuXfOCOZLHrgTTkJrwCw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+273&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+273&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l3.225287.259742..260173...1.2..0.97.454.5......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.bDwpjHujWMg&ved=0ahUKEwiz3fjWv6_lAhWSo4sKHVOIBr4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRzUrL0W9uQ6xnBYjCNsLQrRuDwYg%3A1571734867645&ei=U8WuXbaMJ4jMrgTEirjYDw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+85&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+85&gs_l=psy-ab.3..0l10.104343.111619..111984...0.2..0.237.431.1j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.1_6VneaGPb4&ved=0ahUKEwj2gd7TwK_lAhUIposKHUQFDvsQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT5u8dlolCczxY_skQfVwhcUoXnKA%3A1571734981358&ei=xcWuXcu-FaKprgSauIyACQ&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+227&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+227&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30l2.332605.333512..334416...0.2..0.262.761.0j3j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0j0i203.isJ4EZCbqq4
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTpqOpPemJYqPJMi9QbRgpbSVDrYA%3A1571735317973&ei=FceuXfGCO9WGwPAPxYO8qAE&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+44&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+44&gs_l=psy-ab.3..0l10.149165.150991..152441...0.2..0.1687.5616.0j1j7-3j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203.2TJODrWrjJ8&ved=0ahUKEwix4buqwq_lAhVVAxAIHcUBDxUQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQCQQwHAUBW4eGY1EUVYDqS2qW9bQ%3A1571735472189&ei=sMeuXbTbCo7srgSI07ugAw&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+7+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+7+&gs_l=psy-ab.1.4.0i22i30l10.183861.191395..193222...2.1..0.289.1577.7j6j1......0....1..gws-wiz.....10..0i71j35i362i39j35i39j0i131j0j0i67j0i203.wjxlRQ0zSMQ


лікар 

105

. 

Спеціальна 

школа-інтернат І-

ІІІ ст. №9 

02000, м. Київ, 

вул. Сєченова, 9, 

тел. (044)2575015 

Прибиральник службових 

приміщень, 

секретар, 

вчитель інформатики 

 

106

. 

Еколого-

природничий 

Ліцей №116 

03041, м. Киъв, 

пров. Сільськогосподарський 

провулок, 2, 

тел. (044)2583113 

Вчитель інформатики  

107

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№37 

03150, м. Київ, 

вул. Антоновича, 130/17, 

тел. (044)5293113 

Сестра медична з 

дієтичного харчування 

 

108

. 

Спеціалізована 

школа №92  

ім. І. Франка 

02000, м. Київ, 

вул. Тарасівська, 11, 

тел. (044)2891448 

Сестра медична з 

дієтичного харчування, 

сестра медична 

 

109

. 

Ліцей 

«Голосіївський» 

№241 

03039, м. Київ, 

вул. Голосіївська, 12, 

тел.(044)5252805 

сайт:http://golos241.in.ua/ 

Прибиральник службових 

приміщень, 

асистент вчителя, 

 

110

. 

Школа ІІ-ІІІ ст. 

№319 ім. Валерія 

Лобановського 

03118, м. Київ, 

просп. Валерія  Лобановського, 146, 

тел. (044)5256249 

сайт: http://znz319.kiev.ua/ 

Практичний психолог 

 

 

111

. 

Гімназія №179 02000, м. Київ, 

просп. Голосіївський, 120В, 

тел. (044)2584242 

сайт:https://kyiv179.at.ua/ 

Двірник  

112

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№130 імені Данте 

Аліг'єрі 

03150, м. Київ, 

вул. Велика Васильківська, 128, 

тел. (044)5294501 

Сестра медична  

113

. 

Гімназія 59  

ім. О.М. Бойченка 

03028, м. Київ, 

вул. Велика Китаївська, 85, 

тел. (044)5251572 

Лікар  

114

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№112 ім. 

Т.Шевченка з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

03150, м. Київ, 

вул. Велика Васильківська, 78, 

тел. (044)2872350 

Соціальний педагог  

115

. 

Медична гімназія 

№33 

01033, м. Київ, 

вул. Володимирська, 79Б, 

тел. (044)2876247 

Прибиральник службових 

приміщень 

 

116

. 

Спеціалізована 

школа I-III ст. 

№269 з 

поглибленим 

вивченням 

французької мови  

03187, м. Київ, 

просп. Академіка Глушкова, 17А, 

тел. (044)5263114 

сайт:https://school269.kiev.ua/ 

Вихователь ГПД  

117

. 

Спеціалізована 

школа №14  

ім. С.Ф. 

Грушевського 

04074, м. Київ, 

вул. Макіївська, 5, 

тел. (044)4308161 

сайт: http://school14.edukit.kiev.ua/ 

Вчителі: 

початкових класів, 

німецької мови, 

фізики, 

педагог – організатор, 

вихователь ГПД 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTZm2pq1WnRW59LGuFYqu4G_GOaTA%3A1571735670527&ei=dsiuXZLzH4SgjgbIpK7ADw&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+9+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+9+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0j0i5i30l2j38.228237.229301..230060...0.2..0.96.187.2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i20i263j0i7i30.d8xG-jYfPCw&ved=0ahUKEwiShsrSw6_lAhUEkMMKHUiSC_gQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNToIX-XfizwLnzuSKIaxI1MM7FXyg%3A1571793247546&ei=X6mvXauBIcuIk74Pqce0qA0&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+116&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+116&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i22i30l7.1539.6127..6887...0.0..0.129.609.0j5......0....1..gws-wiz.......35i39.-_LLyS4Dsw8&ved=0ahUKEwjrrLiRmrHlAhVLxMQBHakjDdUQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQiceI9kSxXfu6dGIkWbkG6aeV80Q%3A1571793256556&ei=aKmvXcPFIaiUk74PlfSc-AY&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+37&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+37&gs_l=psy-ab.3..0l10.131492.132976..133294...0.2..0.119.579.0j5......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203.1lCS9R_bemQ&ved=0ahUKEwjDmd6VmrHlAhUoysQBHRU6B28Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRa0ZeyzPdWh79KjMzVAxR2GAFqqQ%3A1571793391337&ei=76mvXYiPFIyHmwWKvqTABQ&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+92&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+92&gs_l=psy-ab.3..0l6j0i22i30l4.416876.418459..418789...0.2..0.134.502.0j4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203.IPLA8aqyUHM&ved=0ahUKEwjIwoDWmrHlAhWMw6YKHQofCVgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ59c9aNWD2XEqmRy17qsr3ZhGLOg%3A1571793811771&ei=k6uvXbTXLoyFk74PgMKVuAg&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+241&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+241&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l3.142215.143820..144204...0.2..0.133.610.0j5......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203.bM2owl1F5Z8&ved=0ahUKEwj07L2enLHlAhWMwsQBHQBhBYcQ4dUDCAs&uact=5
http://golos241.in.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQrKGUExtu0ul_VuSiz21UHuMoq1g%3A1571793958029&ei=JqyvXdS4Ae-LmwXI3YTwDw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+319&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+319&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30.192963.198041..198408...0.2..0.121.703.0j6......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203.KfINHCnuwNg&ved=0ahUKEwjU45zknLHlAhXvxaYKHcguAf4Q4dUDCAs&uact=5
http://znz319.kiev.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRY9oqJTMFkDZ6LiRkrVG2FuLAPoA%3A1571794212398&ei=JK2vXev7F_iLk74P86itwAc&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+179&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+179&gs_l=psy-ab.3..0l8j0i22i30l2.85890.87452..87719...0.3..0.96.536.6......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203.sXT3v0Y0dCE&ved=0ahUKEwjrncLdnbHlAhX4xcQBHXNUC3gQ4dUDCAs&uact=5
https://kyiv179.at.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSS2jUBwvLtVc4esFn5vANCTBr1IA%3A1571794380566&ei=zK2vXYOXIsOprgSHu7WYDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+130&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+130&gs_l=psy-ab.3..0l4j0i22i30l6.42702.44030..44286...0.3..0.98.365.4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203.jNRr0-1DYls&ved=0ahUKEwiDrdqtnrHlAhXDlIsKHYddDcMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS9SmP597WS6yDK72tv9q9ntWGXxA%3A1571794537332&ei=aa6vXYP2E47UwALO-7GIDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+59&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+59&gs_l=psy-ab.3..35i39j0l5j0i22i30l4.67185.72061..72737...0.2..0.160.514.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71.K4g5BdHOo00&ved=0ahUKEwjDzrr4nrHlAhUOKlAKHc59DMEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ0jbWfhSYM7ZSEI_N1tZTfgTAcbg%3A1571794611535&ei=s66vXaCmIMTVwALd36DADA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+112&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+112&gs_l=psy-ab.3..0l4j0i22i30l6.167053.168056..168955...0.2..0.110.480.3j2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.IXHOGB5IRbU&ved=0ahUKEwjgy-ubn7HlAhXEKlAKHd0vCMgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTeIc51IIj3u70zoLExoYnywfojfw%3A1571794843307&ei=m6-vXcmwEtDTwQL2l6LgCQ&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+33+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+33+%D0%BA%D0%B8&gs_l=psy-ab.1.0.33i22i29i30l3.9415.10912..12214...0.2..0.139.339.1j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0j0i22i30.3ZEjVxHH4ec
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQebvWXYOl2oWNhL1lxSEJZE2iDgA%3A1571794856830&ei=qK-vXYWpMpDewALr2rLoCw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+269&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+269&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l4.138561.140084..140493...0.2..0.103.382.2j2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0j0i20i263.GyZX6WVonIY&ved=0ahUKEwiFneeQoLHlAhUQL1AKHWutDL0Q4dUDCAs&uact=5
https://school269.kiev.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSbc3-qomtjy3julpkxNGvIBJlzjA%3A1571794998777&ei=NrCvXY2KL4zewQKV-Ze4Cg&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+14&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+14&gs_l=psy-ab.3..0j0i20i263j0l3j0i20i263j0l4.2683.4180..4522...0.0..0.95.441.5......0....1..gws-wiz.......35i39.0uXuAY00UWQ&ved=0ahUKEwiN_b7UoLHlAhUMb1AKHZX8BacQ4dUDCAs&uact=5
http://school14.edukit.kiev.ua/


118

. 

Спеціалізована 

школа №252 

02000, м. Київ, 

вул. Зої Гайдай, 10В, 

тел. (044)4127710 

Вчителі: 

англійської мови, 

біології, 

географії, 

фізики, 

інформатики, 

педагог – організатор, 

вихователь ГПД 

 

119

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа №226 

04213, м. Київ, 

вул. Прирічна, 19Є, 

тел. (044)4116361 

Вчителі: 

початкових класів, 

фізики 

 

120

. 

Средняя школа 

№231 

04212, м. Київ, 

вул. Богатирська, 2В, 

тел. (044)4134487 

Вчителі: 

початкових класів, 

фізичного виховання, 

асистент вчителя 

 

121

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа №285 

04201, м. Київ, 

вул. Полярна, 8В, 

тел. (044)4623092 

Вчителі: 

англійської мови, 

фізики, 

географії, 

інформатики, 

соціальний педагог, 

вихователь ГПД, 

медсестра 

 

122

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа №232 

04211, м. Київ, 

вул. Йорданська, 4Г, 

тел. (044)4187966 

Вчителі: 

початкових класів, 

англійської мови, 

фізики, 

педагог - організатор 

 

123

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа №256 

04209, м. Київ, 

вул. Озерна, 2А, 

тел. (044)4121555 

Вчителі: 

початкових класів, 

англійської мови, 

фізичного вихователя 

 

124

. 

Спеціалізована 

школа №20 

04214, м. Київ, 

просп. Оболонський, 32Б, 

тел.(044)4111077 

сайт: http://www.ecole20.kiev.ua/ 

Вчитель: 

англійської мови, 

хореографії, 

педагог – організатор, 

лаборант 

 

125

. 

Спеціалізована 

школа №225 

04205, м. Київ, 

просп. Оболонський, 9Б, 

тел. (044)4197255 

Вчителі: 

англійської мови, 

іспанської мови 

 

126

. 

Спеціалізована 

школа №211 

04210, м. Київ, 

вул. Йорданська, 24А, 

тел. (044)4187608 

Вчителі інформатики, 

педагог – організатор, 

соціальний педагог, 

вихователь ГПД, 

інженер з охорони праці 

 

127

. 

Спеціалізована 

школа №214 

04205, м. Київ, 

просп. Оболонський, 9А, 

тел. (044)4182024 

Вчителі: 

 інформатики, 

практичний психолог, 

трудового навчання, 

вихователь ГПД 

4 ст. – 

вихователя 

ГПД 

128

. 

Спеціалізована 

школа №244 

04213, м. Київ, 

вул. Прирічна, 27А, 

тел. (044)4115020 

Вчитель початкових 

класів, 

Вихователь ГПД 

 

129

. 

Спеціалізована 

школа 

«Перспектива» 

№194 

04212, м. Київ, 

вул. Героїв Дніпра, 10Б, 

тел. (044)4128290 

Вчителі:  

початкових класів, 

англійської мови, 

вихователь ГПД, 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS8s7BUd1vCV2Cclu0NJU4AFZ8OGA%3A1571795657304&ei=ybKvXZ6eEsnbwAKG8J3ABA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+252&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+252&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l3.208536.210655..210999...0.2..0.107.460.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i20i263.1hDntn_4emI&ved=0ahUKEwjepsCOo7HlAhXJLVAKHQZ4B0gQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQzmrezWgs7790kdvifG341lHRR2A%3A1571795947002&ei=6rOvXcLiPMuiwAKuzKOoCQ&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+226&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+226&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l3.60815.69661..70030...1.2..0.110.497.3j2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0j0i20i263j0i203.5kCXFG0T8Jk&ved=0ahUKEwjC_9GYpLHlAhVLEVAKHS7mCJUQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSJP_mmlRcuT6NdYveb2SAKXor9LQ%3A1571796018285&ei=MrSvXbeJEdLRwAKI2LyADA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+231&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+231&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l3.79579.84456..85189...1.2..0.93.451.5......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0j0i203j0i20i263.VbNzQkEn9DY&ved=0ahUKEwi36tC6pLHlAhXSKFAKHQgsD8AQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTM0KxULAvqaJvxo-Tnh9-AFf4EQQ%3A1571796104694&ei=iLSvXaCBKofGwQLauZHgDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+285&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+285&gs_l=psy-ab.3..0i20i263j0l3j0i22i30l3.387543.389194..389531...0.2..0.95.355.4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.5xKBqpSDrZo&ved=0ahUKEwig5erjpLHlAhUHY1AKHdpcBMwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQBg8J3SiywDrBA6sErFhFiRi77vw%3A1571796495617&ei=D7avXbabJcXIwQKr_aPADA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+232&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+232&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l5.69828.73196..73917...0.2..0.98.349.4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0.hnlfTRIsKHI&ved=0ahUKEwj23p6eprHlAhVFZFAKHav-CMgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRv8N0PMkcSRVC-EL_28QGzF6Szag%3A1571796570825&ei=WravXbiBMoLXwAK8pIWQDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+256&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+256&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.70052.71458..71814...0.2..0.96.363.4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0.Iql0BZycCow&ved=0ahUKEwi4lo3CprHlAhWCK1AKHTxSAcIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSMa2QixIOVYluXA4ONHtm_wUU-ag%3A1571796643904&ei=o7avXYjiNoH4wAKUpaHoCw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+20&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+20&gs_l=psy-ab.3..0l10.394143.394959..395234...0.2..0.92.263.3......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.aKXll3EljCs&ved=0ahUKEwjIv_nkprHlAhUBPFAKHZRSCL0Q4dUDCAs&uact=5
http://www.ecole20.kiev.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRzapd-IG92IXucBfcMRFIR2KxzFQ%3A1571797040369&ei=MLivXcOcFtLDwAL23Zr4Cw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+225&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+225&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i22i30l2.297.1117..1434...0.0..0.102.285.1j2......0....1..gws-wiz.......35i39j0i203.EXf0zk2MCts&ved=0ahUKEwjD9P-hqLHlAhXSIVAKHfauBr8Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR59NEJ6cMsAHcYmK5JygSWnPybCQ%3A1571797245737&ei=_bivXe7NLIjbwALM0aOIDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+211&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+211&gs_l=psy-ab.3..0l6j0i22i30l4.80752.81731..82530...0.2..0.100.362.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203.NqQzo1M3H6g&ved=0ahUKEwiuwPaDqbHlAhWILVAKHczoCMEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSVZBuEo6aMxEe2osPeOoZXfHCKhA%3A1571797329756&ei=UbmvXZflLcbdwAKamorQCw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+214&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+214&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l7.85262.86180..87041...0.2..0.98.194.2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0j0i203.m14VhRlMyeY&ved=0ahUKEwjX0f6rqbHlAhXGLlAKHRqNAroQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTXoIKDmys-GL0nSkO7FKnykDiuGw%3A1571797418202&ei=qrmvXaD5C5D6wALn8ZfACw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+244&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+244&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l4.433185.434396..435029...0.2..0.93.344.4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0j0i203.8-QPAyfGuOw&ved=0ahUKEwig9pTWqbHlAhUQPVAKHef4BbgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTJGmYIwfi9LPy9lS2aEurZR-yB7Q%3A1571797854657&ei=XruvXYbNJ4bRwAKNt7q4CA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+194&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+194&gs_l=psy-ab.3..0l5j0i22i30l5.52801.78664..80525...0.2..0.107.534.5j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.VIW7HoG2Tc8&ved=0ahUKEwiG9KOmq7HlAhWGKFAKHY2bDocQ4dUDCAs&uact=5


помічник вчителя інклюз. 

класу 

130

. 

Спеціалізована 

школа №239 

04205, м. Київ, 

просп. Оболонський, 16Д, 

тел. (044)4188715 

Вихователь ГПД, 

вчитель німецької мови 

 

131

. 

Середня школа 

№104 

04075, м. Київ, 

вул. Лісна, 28, 

тел. (044)4018148 

Медсестра, 

вихователь ГПД, 

вчитель:  

інформатики, 

Захисту Вітчизни 

 

132

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа №9 

04201, м. Київ, 

просп. Маршала Рокоссовського, 5, 

тел. (044)4327696 

Вчителі: 

польської мови, 

фізики 

 

133

. 

Середня школа 

№219 

04210. м. Київ, 

просп. Оболонський, 2Б, 

тел. (044)4182858 

Вчителі: 

французької мови, 

трудового навчання, 

вихователь ГПД, 

керівник гуртка з 

фізичного виховання 

3 ст . – 

вихователя 

ГПД 

134

. 

Київска школа 25 

ім. В. Г. 

Белінського 

02000, м. Київ, 

вул. Володимирська, 1, 

тел. (044)2787824 

Педагог – організатор, 

соціальний педагог, 

вихователь інтернатів, 

медсестра 

2 ст. - 

вихователя 

інтернатів 

135

. 

Ліцей податкової 

та рекламної 

справи №21 

01033, м. Київ, 

вул. Саксаганського, 64, 

тел. (044)2896794 

Вихователь інтернатів, 

педагог – організатор, 

вчитель фізики 

2 ст. - 

вихователя 

інтернатів 

136

. 

Спеціалізована 

школа №210 

04210, м. Київ, 

вул. Йорданська, 22А, 

тел. (044)4187669 

Вчителі: 

польської мови, 

інформатики 

 

137

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа №233 

04210, м. Київ, 

вул. Йорданська, 22А, 

тел. (044)4199447 

Вихователь ГПД, 

асистент вчителя 

3 ст . - 

вихователя 

ГПД, 

асистент 

вчителя 

138

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа №245 

04214, м. Київ, 

вул. Північна, 26, 

тел. (044)4114403 

Вихователь ГПД, 

соціальний педагог, 

вчитель хімії 

 

139

. 

Спеціалізована 

школа I-III ст. 

№170 

04214, м. Київ, 

вул. Північна, 8, 

тел. (044)4115268 

Вчителі: 

 англійської мови, 

практичний психолог 

 

140

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа №168 

04209, м. Київ, 

вул. Озерна, 2, 

тел. (044)4002454 

Вчителі: 

дефектолог, 

логопед, 

асистент вчителя 

 

141

. 

Початкова школа 

№268 

04210, м. Київ, 

просп. Героїв Сталінграда, 43А, 

тел. (044)4114077 

Педагог – організатор, 

вихователь ГПД 

 

 

142

. 

Середня школа 

№240 

04214, м. Київ, 

просп. Героїв Сталінграда, 39Г, 

тел. (044)4115112 

Вихователь ГПД, 

вчитель інформатики 

 

3 ст . - 

вихователя 

ГПД, 

2 ст. – 

вчителя 

інформатики 

143

. 

Спеціалізована 

школа І ст.- 

гимназія №143 

04212, м. Київ, 

вул. Богатирська, 2Б, 

тел. (044)4134413 

Вчителі:  

біології, 

інформатики 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzzKUTO_3xZwynrxseoVW_UJwW3g%3A1571798009917&ei=-buvXY3ON4jFwQLFy6KADA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+239&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+239&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l4.93199.94455..94717...0.2..0.93.361.4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.-xmrCwhp3VY&ved=0ahUKEwjNrqjwq7HlAhWIYlAKHcWlCMAQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQBMxyFCYDDnO3WmpGs9ThNc9iv8w%3A1571798105966&ei=WbyvXcDVOsXdwAKbto74Cg&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+104&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+104&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l8.314590.316266..316497...0.2..0.99.373.4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203j0i10.xGuBCRe1Z_o&ved=0ahUKEwiA5o6erLHlAhXFLlAKHRubA68Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQNMXT-Xj6c7PiYL8R9xwj-CGLNGA%3A1571798423818&ei=l72vXY2sMZLMwAKPraOoCQ&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+9&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+9&gs_l=psy-ab.3..35i39j0l4j0i203j0j0i203j0l2.70364.71593..71962...0.2..0.94.348.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i10.viduUkKpmQU&ved=0ahUKEwjN09a1rbHlAhUSJlAKHY_WCJUQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS3y5ztEQNEbtddYTzI0Z-vZq4PEw%3A1571798497493&ei=4b2vXb3WHcnLwQKwx5TADA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+219&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+219&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l5.73907.87903..88946...0.2..0.171.401.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0j0i203.50HJ5KdcusE&ved=0ahUKEwj9yufYrbHlAhXJZVAKHbAjBcgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ1iPQJ5Y6sE5SwyWq3wdWJ2oW-dg%3A1571798588569&ei=PL6vXdmbIs_PwQK9to2wDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+25&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+25&gs_l=psy-ab.3..35i39l2j0l8.109671.110578..110914...0.2..0.93.259.3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i203.JWLMgJylGNw&ved=0ahUKEwjZqZ6ErrHlAhXPZ1AKHT1bA8YQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQQAnKJT2zsulDLO_XK51VwWhzoOw%3A1571798700772&ei=rL6vXbbmLsTVwQKxrreQDQ&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+21&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+21&gs_l=psy-ab.3..35i39l2j0l4j0i203j0l3.727806.728419..729060...0.2..0.103.190.1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.mZonRCN5Jko&ved=0ahUKEwi27N65rrHlAhXEalAKHTHXDdIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNToUnVe_7cHqVaoX4Bgx7AmRtJ0YQ%3A1571799431497&ei=h8GvXf_1HZGkwQLbwLbADA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+210&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+210&gs_l=psy-ab.3..0l10.908549.908549..909165...0.2..0.107.107.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.AUx519ytXc8&ved=0ahUKEwi_1ZaWsbHlAhURUlAKHVugDcgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT4et-l3fmGhW97oskmHoQYXrB7zA%3A1571800342745&ei=FsWvXYaULYPfwQKV5LmQDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+233&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+233&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l5.117901.118877..119543...0.2..0.109.380.2j2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0j0i67j0i203.vh_s6cXaC0E&ved=0ahUKEwiG99jItLHlAhWDb1AKHRVyDsIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzHq9BHiZZC1vN3aO5QIYnRk8P1A%3A1571800463727&ei=j8WvXbyELILSwQKL0bXoCw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+245&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+245&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30.92078.93317..93984...0.2..0.91.355.4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.ghhTkBvK-x8&ved=0ahUKEwj8h7GCtbHlAhUCaVAKHYtoDb0Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQAR1nOjItPaSkKeTtB8Bnr9Ng7AQ%3A1571800559006&ei=7sWvXamCPZDUwAK1gI6QDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+170&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+170&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l8.845200.847002..847665...0.2..0.93.515.6......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203.nshbPq3MYO0&ved=0ahUKEwipseivtbHlAhUQKlAKHTWAA8IQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR0ImFGxDVmk-g0DiPNP8w30WgBMw%3A1571801498171&ei=msmvXZiOCsnYwALuyo_4DA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+268&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+268&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l2.64677.73633..73985...0.2..0.216.659.5j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.LtfiBQJo2cM&ved=0ahUKEwiYw9LvuLHlAhVJLFAKHW7lA88Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQvFMuBdfpVKG2AiYil2cD8PhL5iQ%3A1571801573534&ei=5cmvXdibIIjdwQKagpqQDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+240&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+240&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l3.138031.139540..140706...0.2..0.104.364.2j2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0.UfEvdpHgbUQ&ved=0ahUKEwiYosqTubHlAhWIblAKHRqBBsIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTNqf062szhCf8HLUGqjdRk6LxSUg%3A1571801715570&ei=c8qvXe-1ItDJwQK0l5uICg&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+143&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+143&gs_l=psy-ab.3..0l6j0i22i30l4.462078.463598..464616...0.2..0.91.502.6......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39._RXsvzlMQ9M&ved=0ahUKEwivu6fXubHlAhXQZFAKHbTLBqEQ4dUDCAs&uact=5


144

. 

Філіал Гімназії-

інтерната №299 з 

вивченням 

єврейскої мови 

04114, м. Київ, 

вул. Маршала Тимошенка, 2Б, 

тел. (044)4104607 

Вчитель географії  

145

. 

Школа I-III 

ступенів №29 

04201, м. Київ, 

вул. Петра Калнишевського, 3А, 

тел. (044)4321789 

Вчитель інформатики 

 

 

146

. 

Спеціалізована 

школа №298 

04213, м. Київ, 

просп. Героїв Сталінграда, 58Б, 

тел. (044)4121613 

Вчитель музики  

147

. 

Спеціалізована 

школа № 231 

04212, м. Київ, 

вул. Богатирська, 2В, 

тел. (044)4134487 

Вчитель - дефектолог  

148

. 

НВК «Оболонь» м. Київ, 

вул. Прирічна, 27Б, 

тел. (044)4111183 

сайт: http://nvk-obolon.com.ua/ 

Вчителі: 

початкових класів, 

математики, 

історія 

 

149

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа №55 

03164, м. Київ. 

вул. Осіння, 35, 

тел. (044)4240096 

Вчитель інформатики  

150

. 

Немішаївська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

07853, м. Немішаєве, Київська обл., 

вул. Заводська, 45, 

тел: (045)77 41760 

сайт: https://nemishaieve-school1.e-

schools.info/ 

Вчителі: 

фізики,  

інформатики, 

початкових класів 

 

151

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№305 з 

поглибленим 

вивченням 

іноземної мови 

02088, м. Київ, 

вул. Євгенія Харченка, 53, 

тел: (044)564 8441 

Вчитель початкових 

класів, 

вихователь ГПД 

2 ст. – 

вчителя 

початкових 

класів, 

вихователя 

групи 

продовженог

о дня 

152

. 

Спеціалізована 

школа №17 

04080, м. Київ, 

вул. Кирилівська, 8, 

тел: (044)4625109 

сайт: https://www.school17.kiev.ua/ 

Вчителі: 

англійської мови, 

асистент вчителя, 

вихователь ГПД, 

прибиральниця 

службових приміщень 

 

0,5 ст. – 

вчителя 

англійської 

мови, 

1 ст. – 

асистента 

вчителя, 

2 ст. – 

вихователя 

ГПД, 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

153

. 

Спеціалізована 

школа №114 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

04080, м. Київ, 

вул. Кирилівська, 87/89, 

тел: (044)4644157 

Вчителі: 

англійської мови, 

фізики 

1 ст. – 

вчителя 

англійської 

мови, 

фізики 

 

154

. 

Спеціалізована 

школа №3 з 

поглибленим 

вивченням 

інформаційних 

04208, м. Київ, 

просп. Правди, 84, 

тел: (044)4344533 

Асистент вчителя, 

гардеробник, 

дієтична сестра, 

прибиральниця 

службових приміщень 

1,25 ст. – 

асистента 

вчителя, 

1,75 ст. – 

гардеробника

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS9CIVgGnBg2ZXX3LaqZIAy0Pi1HA%3A1571802182555&ei=RsyvXZPDIYXOwALLxqKACg&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+299&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+299&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30l2.92537.94225..94797...0.2..0.112.519.5j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0j0i203.SQP47wiWo0s
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRPsPAcMj3a5Ynra4T0AgR94YeJjw%3A1571802278684&ei=psyvXbuqKYfEwQKHtpPoCw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+29&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+29&gs_l=psy-ab.3..35i39j0j0i203j0l7.115570.117162..117663...1.2..0.77.153.2......0....1..gws-wiz.......0i71.XqVbCwHpfM4&ved=0ahUKEwi7lenju7HlAhUHYlAKHQfbBL0Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRhPJ00FtnUWzwrqVAhIsLR2-QWGg%3A1571802397554&ei=Hc2vXZ-9IYrfwQKhzK2gDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+298&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+298&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30.232533.232533..232791...0.2..0.88.88.1......0....1..gws-wiz.......0i71.BX4Jly20j7M&ved=0ahUKEwjfv8CcvLHlAhWKb1AKHSFmC8QQ4dUDCAs&uact=5
http://nvk-obolon.com.ua/
https://www.school17.kiev.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTAWY0FrWPkd9iRuXYnulD0CyLugA%3A1573451236617&ei=5PXIXaesJcfG6QSA4r2ABw&q=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+114+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+114+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...7954.18411..18757...2.2..0.157.2104.20j3......0....1..gws-wiz.......0i71j38.UWnxr6XxUeI&ved=0ahUKEwinrp7QuuHlAhVHY5oKHQBxD3AQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTPcIddfVSQONYcRzjs-X1FFvjEog%3A1573451268555&ei=BPbIXdbCIYSzmwWgloSIDw&q=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+3+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+3+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...238397.239529..239854...1.2..0.95.260.3......0....1..gws-wiz.......0i71.ffBMR3SUAyM&ved=0ahUKEwjW1LvfuuHlAhWE2aYKHSALAfEQ4dUDCAs&uact=5


технологій , 

1 ст. – 

дієтичної 

сестри, 

4 ст. – 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

155

. 

ЗНЗ №6 04215, м. Київ, 

просп. Георгія Гонгадзе, 20-і, 

тел: (044)4348762 

Асистент вчителя, 

керівник гуртка, 

практичні психологи, 

педагог - організатор, 

вчитель образотворчих 

мистецтв 

0,25 ст. - 

асистента 

вчителя, 

1 ст. – 

керівника 

гуртка, 

практичного 

психолога, 

педагога-

організатора, 

вчителя 

образотворчи

х мистецтв 

156

. 

ЗНЗ №10 04071, м. Київ, 

вул. Костянтинівська, 37, 

тел: (044)4825141 

Асистент вчителя, 

вихователь ГПД, 

дієтична сестра, 

робітник по 

обслуговуванню 

підсобних приміщень, 

2 ст. - 

асистента 

вчителя, 

1 ст. – 

вихователя 

ГПД, 

робітника по 

обслуговуван

ню 

підсобних 

приміщень, 

0,25 ст. - 

дієтичної 

сестри 

157

. 

ЗНЗ №262 04123, м. Київ, 

вул. Галицька, 5А, 

тел: (044)4334611 

Робітник по 

обслуговуванню 

підсобних приміщень, 

прибиральниця 

службових приміщень, 

двірник, 

вихователь ГПД, 

вчитель німецької мови 

1,5ст. - 

робітника по 

обслуговуван

ню 

підсобних 

приміщень, 

вихователя 

ГПД, 

7 ст. – 

прибиральни

ці службових 

приміщень, 

0,25 ст. - 

двірника 

1 ст. – 

вчителя 

німецької 

мови 

158

. 

Гімназія №107 

"Введенська" 

04071, м. Київ, 

вул. Введенська, 35, 

тел: (044)4851808 

Вчителі: 

німецької мови, 

логопед, 

початкових класів, 

0,5 ст. - 

вчителя 

німецької 

мови, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTO4pZ_KLMhtl4tXiF9pM0B7tzGOw%3A1573453152893&ei=YP3IXbOONrCRmwWl-puACw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+10+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+10+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i30j0i8i30l2.2141.2141..2547...0.1..0.122.122.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.golqfF2whQU&ved=0ahUKEwizvv7hweHlAhWwyKYKHSX9BrAQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ4cuKw20fh_mkZjBK9ZVsEmSSCQA%3A1573453175669&ei=d_3IXa-1KJnTmwX02p3oBg&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+262+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+262+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...409936.412848..413802...0.2..0.92.445.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30j0i8i30.aD_vkd81AKg&ved=0ahUKEwjvzOzsweHlAhWZ6aYKHXRtB20Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRWi7eYy11I_HCl8_91cbkxCJvgZA%3A1573453668539&ei=ZP_IXZbZIMKXmwWLuobYDg&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+107+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+107+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...539900.541564..541850...0.2..0.112.373.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j35i39j0i8i7i30j0i7i5i30j0i8i30.p3fVjihcBUs&ved=0ahUKEwiWm-_Xw-HlAhXCy6YKHQudAesQ4dUDCAs&uact=5


вихователь ГПД, 

соціальний педагог, 

гардеробник, 

двірник, 

лаборант, 

прибиральниця 

службових приміщень 

 

логопед, 

1 ст. - 

вихователя 

ГПД, 

лаборанта, 

вчителя 

початкових 

класів, 

гардеробника

, 

1,75 ст. - 

двірника, 

0,75 ст. – 

соціального 

педагога, 

6 ст. - 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

159

. 

Романо-

германська 

гімназія №123 

04073, м. Київ, 

вул. Копилівська, 23, 

тел: (044)4681306 

Соціальний педагог, 

вчитель інформатики 

0,5 ст. - 

соціального 

педагога, 

1 ст. – 

вчителя 

інформатики 

160

. 

ЗНЗ №45 04136, м. Київ, 

вул. Маршала Гречка, 22А, 

тел: (044)4436061 

Асистент вчителя, 

вчителі: 

біології, 

логопедії, 

математики, 

початкових класів, 

двірник, 

вихователь ГПД, 

дієтична сестра 

2,5 ст. - 

асистента 

вчителя, 

1 ст. – 

вчителя 

біології, 

початкових 

класів, 

двірника, 

0,5 ст. - 

вихователя 

ГПД, 

вчителя 

біології, 

дієтичної 

сестри, 

1,5 ст. – 

вчителя 

математики 

161

. 

Гімназія №34 

"Либідь"  

ім. Віктора 

Максименка 

04123, м. Київ, 

вул. Межова, 22, 

тел: (044)4346089 

Асистент вчителя, 

вчителі: 

біології, 

керівник гуртка, 

інженер, 

підсобний робітник, 

прибиральниця 

службових приміщень 

1 ст. – 

асистента 

вчителя, 

інженера, 

0,75 ст. - 

вчителя 

біології, 

0,25 ст. – 

керівника 

гуртка, 

0,5 ст. – 

підсобного 

робітника, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT3-9H0iqQ-ibiKI_CzCQHun3ww7g%3A1573454211907&ei=gwHJXZ2HN66Fk74PjLKwoAg&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+123+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+123+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...528104.529094..530393...0.2..0.247.516.2j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i7i30j0i8i7i30j0i7i5i30j0i8i30._Z_nikjWLdM&ved=0ahUKEwjd1PvaxeHlAhWuwsQBHQwZDIQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQCJq5j4V_bRy6EkSlxMNLyp-kLsQ%3A1573454743794&ei=lwPJXaaYMKaKk74Plt-cgAI&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+45+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+45+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...8554595.8555785..8556636...0.2..0.122.498.3j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i30j38j0i7i5i30.P6zywoML3Pk&ved=0ahUKEwjmv8vYx-HlAhUmxcQBHZYvByAQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQLpZ-ZGo7XnDmo7-9DNLMAzL0MMA%3A1573525235212&ei=8xbKXcrMDI_ZwQLXv6zIDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+34+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+34+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...2405594.2406476..2407032...0.2..0.149.346.1j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.T-Tv7wvE4U0&ved=0ahUKEwiKksKlzuPlAhWPbFAKHdcfC8kQ4dUDCAs&uact=5


0,55 ст. – 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

162

. 

ЗНЗ №93 04215, м. Київ, 

пров. Межовий, 7, 

тел: (044)4347019 

Вчитель початкових 

класів, 

вихователь ГПД 

1 ст. – 

вчителя 

початкових 

класів, 

вихователя 

ГПД 

163

. 

Спеціалізована 

школа №2  

ім. Д.Карбишева з 

поглибленим 

вивченням 

предметів 

природничого 

циклу 

04073, м. Київ, 

вул. Копилівська, 36, 

тел: (044)4684108 

Вчителі: 

інформатики, 

математики, 

прибиральниця 

службових приміщень, 

0,5 ст. – 

вчителя 

інформатики, 

математики, 

3 ст. - 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

164

. 

ЗНЗ №68 02000, м. Київ, 

вул. Білицька, 41/43, 

тел: (044)4348155 

Асистент вчителя, 

бібліотекар, 

вихователь ГПД, 

вчитель - логопед, 

керівник гуртка, 

двірник 

0,5 ст. – 

асистента 

вчителя, 

вихователя 

ГПД, 

1 ст. – 

бібліотекара, 

вчителя – 

логопеда, 

двірника, 

0,25 ст. – 

керівника 

гуртка 

165

. 

ЗНЗ №242 04108, м.Київ, 

просп. Правди, 64Г, 

тел: (044)4335795 

Асистент вчителя, 

бібліотекар, 

вихователь ГПД, 

вчителі: 

логопед, 

математики, 

української мови і 

літератури, 

двірник 

4 ст. - 

асистента 

вчителя, 

1 ст. – 

бібліотекара, 

вчителя 

математики, 

української 

мови і 

літератури, 

двірника, 

2 ст. - 

вихователя 

ГПД, 

0,5 ст. – 

вчителя - 

логопеда 

166

. 

Спеціалізована 

школа №118 

"Всесвіт" 

04080, м.Київ, 

вул. Тульчинська, 5, 

тел:(044)4680288 

Бібліотекар, 

вихователь ГПД, 

вчитель математики, 

практичний психолог 

 

1 ст. – 

бібліотекара, 

вихователя 

ГПД, 

вчителя 

математики, 

практичного 

психолога 

167 Гімназія №257 04208, м.Київ, Вихователь ГПД, 2 ст. - 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSVFDBoBYRgccFvlFbZnSX71kxPGA%3A1573527644031&ei=XCDKXdC5AYHKwQK7nZa4CQ&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+93+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+93+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i5i30.603875.605159..606211...0.2..0.101.289.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30j0i8i30.bbIR5Xqlg1U&ved=0ahUKEwjQ15Ci1-PlAhUBZVAKHbuOBZcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSrM6xYcRrwoUMfPLQiXJgpEn-wog%3A1573528251834&ei=uyLKXd7HMpDZwQK_l77wCg&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+2+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+2+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i7i30l10.315971.316833..317911...0.2..0.99.280.3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i5i30j0i8i30.qa4iys2HlCs&ved=0ahUKEwiekfrD2ePlAhWQbFAKHb-LD64Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNShcfDuz73Kys69QPc89b5qXGrpwQ%3A1573528570838&ei=-iPKXbPoMsulwQL6srjADA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+68+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+68+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i5i30.395348.396865..397704...0.3..0.99.292.3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i30j0i7i5i30j0i8i30.1P765ets1ms&ved=0ahUKEwizzYjc2uPlAhXLUlAKHXoZDsgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS2Z6RSWG0olNLXUK8CiGzAQpRFqA%3A1573528969999&ei=iSXKXcPXPNLewAKGkrPgDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+242+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+242+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...2991949.2993219..2994230...0.2..0.94.448.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i30j0i7i5i30j0i5i30j0i8i30j35i39.qVJznxMiOO0&ved=0ahUKEwiDwLOa3OPlAhVSL1AKHQbJDMwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTpAddzadMxvvZ-USpCHS3HVt3PmQ%3A1573531966009&ei=PjHKXd4YxdHAAszRusAM&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+118+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+118+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...762658.764346..765214...0.2..0.102.467.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i8i30j0i7i30j0i8i7i30.WNAF1Eh4_1Y&ved=0ahUKEwjer4Gv5-PlAhXFKFAKHcyoDsgQ4dUDCAs&uact=5


. "Синьоозерна") просп. Георгія Гонгадзе, 7Б, 

тел:(044)4348767 

вчителі: 

математики, 

української мови і 

літератури, 

прибиральниця 

службових приміщень 

вихователя 

ГПД, 

0,5 ст. - 

вчителя 

математики, 

української 

мови і 

літератури, 

3 ст. - 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

168

. 

Ліцей №100 02000, м.Київ, 

вул. Покровська, 6, 

тел: (044)4251542 

Вихователь ГПД, 

керівник гуртка 

вчитель трудового 

навчання, 

двірник, 

дієтична сестра, 

електромонтер з ремонту 

та обслуг. електроніки, 

інженер, 

лікар, 

прибиральниця 

службових приміщень 

1,75 ст. - 

вихователя 

ГПД, 

1,10 ст. - 

керівника 

гуртка, 

1,3 ст. –

вчителя 

трудового 

навчання, 

0,5 ст. – 

двірника, 

електромонт

ера з 

ремонту та 

обслуг. 

електроніки, 

інженера, 

лікаря, 

0,25 ст. – 

дієтичної 

сестри, 

1 ст. - 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

169

. 

ЗНЗ №193 04215, м.Київ, 

вул. Світлицького, 22, 

тел: (044)4346255 

Вихователь ГПД, 

вчитель інформатики, 

двірник, 

прибиральниця 

службових приміщень 

1 ст. - 

вихователя 

ГПД, 

вчителя 

інформатики, 

двірника, 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

170

. 

Гімназія №19 

"Межигірська" 

04071, м. Київ, 

вул. Межигірська, 16, 

тел:(044)4251572 

Вихователь ГПД, 

прибиральниця 

службових приміщень,  

медична сестра 

1 ст. - 

вихователя 

ГПД, 

медичної 

сестри, 

3 ст. - 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

171 Загальноосвітня 04078, м. Київ, Вчителі: 1 ст. – 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNROfp8kqvm5uEt9xkOR47DCovpf4w%3A1573532732446&ei=PDTKXcjdGoXcwALs2qHIDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+257+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+257+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...254757.256900..257201...0.2..0.226.786.4j0j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i30j0i7i30j35i39j0i5i30.jG2_1VyWCLo&ved=0ahUKEwjI67yc6uPlAhUFLlAKHWxtCMkQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSfJbLqEFpj9usHQNlCJMvp7rKyKA%3A1573532990750&ei=PjXKXeO4LYSkwAKuv474CQ&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+100+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+100+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...70069.72377..73002...0.2..0.96.527.6......0....1..gws-wiz.......0i71j0i5i30j35i39j0i7i30j0i8i7i30j0i7i5i30j0i8i30.ZFSkxjEQASY&ved=0ahUKEwjjz9KX6-PlAhUEElAKHa6fA58Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSWM06EU_N9mZvTFKUvtmWqaD5eaw%3A1573533065045&ei=iTXKXaWtAoLKwQLOnLnIDA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+193+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+193+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...155554.157934..163950...0.2..0.103.378.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i7i30j0i8i7i30j0i7i5i30j0i8i30j0i30.LUrWhP3IY9M&ved=0ahUKEwjllYm76-PlAhUCZVAKHU5ODskQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSCTXP7Epz8LRb3QcbkQAhlgpznzA%3A1573533230141&ei=LjbKXeOcCMLEwQKr2b-ACw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+19+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+19+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i7i30l2j0i30j0i7i5i30l3j0i8i30l3.1137652.1137652..1138977...0.2..0.94.94.1......0....1..gws-wiz.......0i71.8ltgZGCjtCk&ved=0ahUKEwjj6-WJ7OPlAhVCYlAKHavsD7AQ4dUDCAs&uact=5


. санаторна школа-

інтернат №19 

вул. Білицька, 55, 

тел:(044)4349439 

інформатики, 

математики, 

українська мова і 

література, 

фізики, 

дієтична сестра, 

кухар, 

шеф-кухар, 

прибиральниця 

службових приміщень 

вчителя 

інформатики, 

української 

мови і 

літератури, 

фізики, 

дієтичної 

сестри, 

шеф-кухара, 

2 ст. - 

кухара, 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

172

. 

ЗНЗ №156 М. Київ, 

вул. вул. Западинська, 10, 

тел: (044)4344573 

сайт: http://sch156.kiev.ua/ 

Керівник гуртка, 

двірник, 

прибиральниця 

службових приміщень 

0,5 ст. – 

курівника 

гуртка, 

1 ст. – 

двірника, 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

173

. 

ЗНЗ №243 04108, м. Київ, 

вул. Новомостицька, 10, 

сайт: (044)4348200 

Практичний психолог, 

вчитель українська мова і 

література 

1 ст. – 

практичного 

психолога, 

вчителя 

українська 

мова і 

література 

174

. 

ЗНЗ №63 04136, м. Київ, 

вул. Маршала Гречка, 10А, 

тел: (044)4008236 

Прибиральниця 

службових приміщень 

1 ст. – 

прибиральни

ці службових 

приміщень 

175

. 

Спеціальна 

загальноосвітня 

школа-інтернат 

№5 

04078, м. Київ, 

вул. Вишгородська, 35, 

тел:(044)4300118 

Двірник 1,5 ст. - 

двірника 

176

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№78 

01033, м. Київ, 

вул. Шота Руставелі, 47, 

тел: (044)2487667 

Вчитель: 

німецької мови, 

біології, 

соціальний педагог, 

лаборант, 

інструктор з фізкультури, 

методист, 

бібліотекар, 

тренер-викладач, 

діловод, 

прибиральник службових 

приміщень, 

дієт. сестра, 

сторож, 

дезінфектор – 

хлораторщик, 

інженер з обслуговування 

ПЕОМ, 

робітник з 

обслуговування будівлі 

0,5 ст. – 

вчителя 

німецької 

мови, 

біології, 

соціального 

педагога, 

лаборанта, 

бібліотекара, 

робітника з 

обслуговуван

ня будівлі 

школи 

1 ст. – 

інструктора з 

фізкультури, 

методиста, 

діловода, 

прибиральни

ка 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRbiwpgFVb4nWyQXfsXr9ESXMzrvw%3A1573534393795&ei=uTrKXYuTMMPWwAKdioL4DA&q=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+no+19+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+no+19+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i5i30j0i333.86631.89017..90567...0.1..0.113.911.5j4......0....1..gws-wiz.......0i71j38j0i7i30j0i8i30j0i7i5i30.ODA1sUSKf-k&ved=0ahUKEwjL09W08OPlAhVDK1AKHR2FAM8Q4dUDCAs&uact=5
http://sch156.kiev.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRbiwpgFVb4nWyQXfsXr9ESXMzrvw%3A1573534393795&ei=uTrKXYuTMMPWwAKdioL4DA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+243+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+243+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...2677.3511..4073...0.2..0.96.348.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j35i39j0i30j0i7i5i30.XlVPIvaVI_4&ved=0ahUKEwjL09W08OPlAhVDK1AKHR2FAM8Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRDGZCW5HsqM2_hGXlYx5npa76Qpg%3A1573535864073&ei=eEDKXfOOBIncwQKRupS4DA&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+63+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+no+63+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...242232.243265..244321...0.2..0.90.263.3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i30j0i7i5i30j0i5i30j0i8i30.muiw4DqofXc&ved=0ahUKEwjzquDx9ePlAhUJblAKHREdBccQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRbZuL3wbqx7KPeKQ_fJSJJqznozA%3A1573721189282&ei=ZRTNXY_HEKeIrwSCurPICA&q=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+5+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+5+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...168424.174594..175235...0.1..0.436.2303.1j3j4j0j2......0....1..gws-wiz.......0i71j38j0i7i30.KiUm4keWQ3A&ved=0ahUKEwjPjdmjqOnlAhUnxIsKHQLdDIkQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNROf2S5IeEiMucYK9xzOgJsoDGtEQ%3A1573721365816&ei=FRXNXZ-wMayJrwTyo5HIAw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+78+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+78+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...2787416.2814933..2815320...0.1..0.102.635.6j1......0....1..gws-wiz.......0i71j38j0i7i30.22HWrYQKzzs&ved=0ahUKEwjfjvD3qOnlAhWsxIsKHfJRBDkQ4dUDCAs&uact=5


школи службових 

приміщень, 

дієт. сестри, 

сторожа, 

дезінфектора 

– 

хлораторщик

а, 

інженера з 

обслуговуван

ня ПЕОМ, 

0,75 ст. – 

тренера-

викладача 

177

. 

ЗНЗ №77 01024, м. Київ, 

вул. Шовковична, 25, 

тел:(044)2537345 

Вихователь ГПД, 

практичний психолог, 

інженер – електронік, 

електромонтер, 

лікар, 

1 ст. – 

вихователь 

ГПД, 

інженера – 

електроніка, 

електромонт

ера, 

лікаря, 

0,5 ст. – 

практичного 

психолога 

178

. 

Києво-

Печерський ліцей 

№171 "Лідер" 

01015, м. Київ,  

вул. Лейпцизька, 11А, 

тел: (044)2805315 

Вихователь ГПД, 

педагог-організатор, 

прибиральник службових 

приміщень, 

1 ст. - 

вихователь 

ГПД, 

педагога-

організатора, 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

179 Український 

гуманітарний 

ліцей Київського 

національного 

університету ім. 

Т. Г. Шевченка 

01024, м. Київ, 

пров. Івана Козловського, 3, 

тел:(044)2530789 

Вчитель англійської мови, 

соціальний педагог, 

лаборант, 

методист, 

завідувач лабораторії, 

секретар, 

прибиральник службових 

приміщень, 

медична сестра, 

дієт. сестра, 

 

1,5 ст. – 

вчителя 

англійської 

мови, 

0,5 ст. – 

соціального 

педагога, 

дієт. сестри, 

2,75 ст. – 

лаборанта, 

2 ст. – 

методиста, 

2,25 ст. – 

завідувача 

лабораторії, 

1 ст. – 

секретаря, 

медичної 

сестри, 

5 ст. - 

прибиральни

ка 

службових 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQqthc_d_3DnWDYM8dkc5oVFyBn6Q%3A1573749314362&ei=QoLNXcXfFY_PrgTjlYfICw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+77+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+77+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...10528180.10529302..10529587...0.2..0.115.204.1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.8utmJd0vH2M&ved=0ahUKEwjFiOSGkerlAhWPp4sKHePKAbkQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSvzFvEUrbengVkQxxIc-6rDsHtkA%3A1573765059574&ei=w7_NXZDWIorLrgSwvqSYBw&q=%D0%A3%D0%93%D0%9B+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%A3%D0%93%D0%9B+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i7i30l5j0j0i7i30l4.448445.455910..457269...0.2..0.110.844.9j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i20i263.4n2dM4QKeg0&ved=0ahUKEwjQw9fay-rlAhWKpYsKHTAfCXMQ4dUDCAs&uact=5


приміщень 

180

. 

Школа I-III ст. 

№133 

01014, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 7, 

тел:(044)2859117 

Практичний психолог, 

вчитель музики, 

дієт сестра, 

прибиральник службових 

приміщень 

1 ст. – 

практичного 

психолога, 

вчителя 

музики, 

0,5 ст. – 

дієтичної 

сестри, 

1,5 ст. - 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

181

. 

Предславинська 

гімназія №56 

03150, м. Київ, 

вул. Предславинська, 30А, 

тел:(044)5294185 

Вчитель німецької мови, 

практичний психолог, 

робітник з 

обслуговування будівлі 

школи, 

прибиральник службових 

приміщень 

1 ст. – 

вчителя 

німецької 

мови, 

практичного 

психолога, 

робітника з 

обслуговуван

ня будівлі 

школи, 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

182

. 

Гімназія №32 

"Успіх" 

02000, м. Київ, 

вул. Івана Федорова, 2, 

тел:(044)2870472 

Вихователь ГПД, 

соціальний педагог, 

лаборант, 

інженер – електронік, 

прибиральник службових 

приміщень, 

двірник, 

гардеробник, 

сторож, 

дієт. сестра, 

робітник з 

обслуговування будівлі 

школи 

2 ст. – 

вихователя 

ГПД, 

сторожа, 

0,5 ст. - 

соціального 

педагога, 

лаборанта, 

гардеробника

, 

дієт. сестри, 

робітника з 

обслуговуван

ня будівлі 

школи 

1 ст. – 

інженера- 

електроніка, 

5,6 ст. - 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень, 

3 ст. – 

двірника 

183

. 

Ліцей 

інформаційних 

технологій №79 

01023, м. Київ, 

вул. Шота Руставелі, 37, 

тел: (044)2876750 

Лаборант, 

інженер – електронік, 

дієт. сестра, 

сторож 

0,5 ст. – 

лаборанта, 

інженера- 

електроніка, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSvzFvEUrbengVkQxxIc-6rDsHtkA%3A1573765059574&ei=w7_NXZDWIorLrgSwvqSYBw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+133+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+133+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...1353.17694..18209...0.2..0.289.586.1j2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.l91n1cIL0QI&ved=0ahUKEwjQw9fay-rlAhWKpYsKHTAfCXMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRsXBLJSIQwfgExCbZhAAoMwmULSw%3A1573806569497&ei=6WHOXc77Hd-Ck74PksauwAE&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+56+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+56+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...135474.136489..136847...0.2..0.107.376.2j2......0....1..gws-wiz.......0i71.edgsp2-Edm0&ved=0ahUKEwiOlJSs5uvlAhVfwcQBHRKjCxgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ0s32SJ5bLrHWL21OsycNl-Ci4hg%3A1573806707846&ei=c2LOXe6pM8Th6QTspavoCw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+32+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+32+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...186749.190404..190742...0.2..0.162.391.1j2......0....1..gws-wiz.......0i71.1z-rOIuztk4&ved=0ahUKEwiur5Du5uvlAhXEcJoKHezSCr0Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQjFR1TS0VOTdyLRw7NeXtf3gAjsg%3A1573806899860&ei=M2POXYyKNMORmwWiwI-wCg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+79+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+79+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...38356291.38357750..38358037...0.2..0.100.373.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.QKCN7II0Y3U&ved=0ahUKEwjM79fJ5-vlAhXDyKYKHSLgA6YQ4dUDCAs&uact=5


дієт. сестри, 

1,5 ст. - 

сторожа 

184

. 

Спеціалізована 

школа №88 з 

поглибленим 

вивченням 

російської мови 

02000, м. Київ, 

вул. Катерини Білокур, 3, 

тел: (044)2852169 

Вихователь ГПД, 

асистент вчителя, 

інженер – електронік, 

прибиральник службових 

приміщень, 

двірник 

 

1 ст. – 

вихователя 

ГПД, 

інженера- 

електроніка, 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень, 

двірник, 

2 ст. – 

асистента 

вчителя 

185

. 

ЗНЗ №80 01103, м. Київ, 

бул. Дружби Народів, 12Б, 

тел: (044)5294563 

Вчитель початкових 

класів, 

прибиральник службових 

приміщень, 

двірник, 

сторож 

1 ст. – 

вчителя 

початкових 

класів, 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень, 

двірника, 

сторожа 

186

. 

ЗНЗ №89 01011, м. Київ, 

вул. Рибальська, 4, 

тел:(044)2805139 

Вихователь ГПД, 

прибиральник службових 

приміщень 

3 ст. - 

вихователя 

ГПД, 

1,75 ст. - 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

187

. 

Гімназія №117 ім. 

Лесі Українки 

01024, м. Київ, 

вул. Лютеранська, 10, 

тел: (044)2783521 

Асистент вчителя, 

прибиральник службових 

приміщень 

1.5 ст. – 

асистента 

вчителя, 

2 ст. - 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

188

. 

Школа I-III ст. 

№134  

ім. Ю.О. Гагаріна 

02000, м. Київ, 

узв. Печерський, 13А, 

тел: (044)2806441 

Вихователь ГПД, 

інженер – електронік 

0,5 ст. – 

вихователя 

ГПД, 

інженера - 

електроніка, 

189

. 

Гімназія №109 ім. 

Т.Г. Шевченка 

01011, м. Київ, 

вул. Панаса Мирного, 24, 

тел: (044)2807198 

Інженер – електронік, 

прибиральник службових 

приміщень, 

вчитель інформатики 

1 ст. – 

інженера - 

електроніка, 

1,5 ст. - 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень, 

0,75 ст. – 

вчителя 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTX4RwPy4Czn-wZZ4E0im9tVOvULQ%3A1574049118291&ei=XhXSXd6GEciGrwSP_ZiQBg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+88+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+88+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...72027.72522..73220...0.3..0.91.256.3......0....1..gws-wiz.......0i71.q0WI2RXQXmE&ved=0ahUKEwjerbf07fLlAhVIw4sKHY8-BmIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRWQZG43M-9mhja7VqXAJXJ8JUybg%3A1574049192614&ei=qBXSXfWFJauSrgSfoJWwCQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+80+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+80+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...853661.853988..854229...0.2..0.90.177.2......0....1..gws-wiz.......0i71.PHfHPKl6z8w&ved=0ahUKEwj1-e-X7vLlAhUriYsKHR9QBZYQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRkB25rLfcqB9p3Br796S1SqK2Hzw%3A1574050047893&ei=_xjSXbSQNs6qrgSyqKOgAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+89+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+89+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...66086.66641..67033...0.2..0.92.167.2......0....1..gws-wiz.......0i71.Z7Nk6PWa2yo&ved=0ahUKEwj0i9qv8fLlAhVOlYsKHTLUCBQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTW9qDXUSsdzzPG_5_nH1xbIefaKg%3A1574050116137&ei=RBnSXYj3B6eqrgT7-qegAw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+117+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+117+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...270416.272489..274909...0.2..0.154.625.3j3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i13i30.Huz2y5cNrCM&ved=0ahUKEwiIqZ_Q8fLlAhUnlYsKHXv9CTQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQW8pCWXkPkWk6xUEsK0M3iCFsXeQ%3A1574050392094&ei=WBrSXfOsBe2lrgS4wL_wAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+134+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+134+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...85459.86537..86900...0.2..0.95.358.4......0....1..gws-wiz.......0i71.-zoGFk11omM&ved=0ahUKEwjzuOrT8vLlAhXtkosKHTjgDx4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSvn_chu9NgcsqTsyTznpU7TyyDfg%3A1574050480322&ei=sBrSXZmnE6uprgTJ-4-oDg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+109+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+109+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...76947.78117..78388...0.2..0.90.338.4......0....1..gws-wiz.......0i71.Z7D4OCcnFLk&ved=0ahUKEwiZv_P98vLlAhWrlIsKHcn9A-UQ4dUDCAs&uact=5


інформатики 

190

. 

Ліцей 

міжнародних 

відносин №51 

01024, м. Київ, 

вул. Пилипа Орлика, 13, 

тел: (044)2535423 

Вихователь ГПД, 

прибиральник службових 

приміщень, 

вчитель інформатики 

1,2 ст. - 

вихователя 

ГПД, 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

191

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№90 

01010, м. Київ, 

вул. Лаврська, 2, 

тел:(044)2807866 

Вчитель інформатики 6 год. – 

вчителя 

інформатики 

192

. 

Школа I-III ст. 

№133 

01014, м. Київ, 

вул. Бастіонна, 7, 

тел:(044)2859117 

Медична сестра 1 ст. – 

медичної 

сестри 

193

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№82 ім.  

Т.Г. Шевченка з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

03113, м. Київ, 

вул. Миколи Шпака, 4, 

тел: (044)4569251 

Вчителі: 

початкових класів, 

математики, 

інформатики 

практичний психолог, 

медична сестра 

2 ст. – 

практичного 

психолога, 

0,5 ст. – 

вчителя 

математики, 

інформатики 

194

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№138 з 

поглибленим 

вивченням 

предметів 

природничого 

циклу 

02000, м. Київ, 

вул. Січових Стрільців, 27, 

тел: (044)4869571 

Вчитель початкових 

класів, 

вихователь ГПД, 

соціальний педагог, 

прибиральниця 

16 год. – 

вчителя 

початкових 

класів, 

0,5 ст. - 

вихователя 

ГПД, 

соціального 

педагога, 

2 ст. - 

прибиральни

ці 

195

. 

Ліцей-інтернат 

№23 "Кадетський 

корпус" 

02000, м. Київ, 

вул. Салютна, 11А, 

тел:(044)4007080 

сайт: http://www.kadety.org.ua/ 

Вчителі:  

початкових класів, 

англійської мови, 

української мови, 

математики, 

інформатики, 

фізкультури, 

вихователь інтернату, 

кухар, 

підсоб. робітник кухні, 

прибиральниця 

Офіцер – 

вихователь 

інтернату, 

2 ст. – 

кухара, 

4 ст. – 

прибиральни

ці 

 

196

. 

Санаторна школа-

інтернат І-ІІ ст. 

№20 

04112, м. Київ, 

вул. Академіка Грекова, 2, 

тел:(044)4406133 

Вчитель англійської мови, 

вихователь інтернату, 

лікар, 

підсоб. робітник кухні, 

робітник з обслугов., 

прибиральниця, 

комірник, 

двірник, 

інструктор ЛФК 

0,5 ст. – 

вчителя 

англійської 

мови, 

1,5 ст. – 

педіатр – 

лікар, 

2 ст. - підсоб. 

робітника 

кухні, 

інструктора 

ЛФК, 

1,5 ст. - 
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https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRZGRyjm6bdiyfQRhrLdvzF4LG-VA%3A1574051041236&ei=4RzSXaz0DeXrrgTOw7zYAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+133+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+133+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...479648.480747..481613...0.2..0.85.407.5......0....1..gws-wiz.......0i71.w5eLt6-Ei8E&ved=0ahUKEwjs6K6J9fLlAhXltYsKHc4hDxsQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ37pUOQQzXDdneDLlGS3iJrvvuog%3A1574051523877&ei=wx7SXcf6NNLKrgSppaqYDw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+82+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+82+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...164224.165557..165882...0.2..0.90.261.3......0....1..gws-wiz.......0i71.JjnR8u0oFf8&ved=0ahUKEwiH6MDv9vLlAhVSpYsKHamSCvMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSs9cGtWuayOJ5tLlQ0uE-U3Ah2oA%3A1574051690774&ei=ah_SXaHxLu2hrgTRn4zIDg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+138+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+138+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...300111.302780..303144...0.2..0.86.412.5......0....1..gws-wiz.......0i71.ndGILkvUp4Y&ved=0ahUKEwihzou_9_LlAhXtkIsKHdEPA-kQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ4_IconntJvBtoE78RH9HyZHh-tA%3A1574051994996&ei=miDSXeCcPO6lrgSYyIyYAQ&q=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9+-+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+23+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9+-+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+23+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...435085.445744..446322...2.1..0.124.2242.19j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i20i263j0i67j0j0i7i5i30j0i5i30j38.orwqGMm80SU&ved=0ahUKEwjg0ZPQ-PLlAhXukosKHRgkAxMQ4dUDCAs&uact=5
http://www.kadety.org.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSbdT4emV1rClsUC5nlpamnNt-PtQ%3A1574052442369&ei=WiLSXbuKFobIrgTHrrqoDg&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+-+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+20+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+-+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+20+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...30159.34110..34581...0.1..0.90.695.8......0....1..gws-wiz.......0i71.7r9-tLTmu3g&ved=0ahUKEwi7n72l-vLlAhUGpIsKHUeXDuUQ4dUDCAs&uact=5


робітника з 

обслугов., 

3 ст. – 

прибиральни

ці, 

комірника 

197

. 

Гімназія №172 

"Нивки" 

04190, м. Київ, 

вул. Ружинська, 30/32, 

тел: (044)4002226 

Вчителі: 

англійської мови, 

математики, 

історії, 

інформатики, 

вихователь ГПД 

 

2 год. - 

вчителя 

англійської 

мови, 

інформатики, 

0,5 ст. – 

вчителя 

математики, 

вихователя 

ГПД 

3 год. – 

вчителя 

історії 

198

. 

Спеціальна 

школа-інтернат І-

ІІ ст. №8 

04071, м. Київ, 

вул. Олегівська, 42, 

тел: (044)4256437 

Секретар, 

медична сестра, 

робітник з обслугов., 

прибиральниця, 

сторож 

0,5 ст. – 

медичної 

сестри, 

0,75 ст. – 

прибиральни

ці, 

199

. 

Школа І-ІІІ ст. №1 04017, м. Київ, 

пров. Делегатський, 1/28, 

тел: (044)4833221 

Вчителі:  

початкових класів, 

англійської мови, 

вихователь ГПД, 

прибиральниця 

20 год. – 

вчителя 

англійської 

мови, 

2 ст. - 

прибиральни

ці 

200

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№27 

04128, м. Київ, 

вул. Академіка Туполєва, 20 Є, 

тел:(044)4005388 

Вчителі: 

початкових класів, 

трудового навчання, 

вихователь ГПД, 

асистент вчителя, 

секретар, 

бібліотекар, 

фахівець з ох. праці, 

інженер – електронік 

0,5 ст. – 

асистента 

вчителя, 

бібліотекаря, 

0,5 ст. - 

фахівця з ох. 

праці 

 

201

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№95 

04128, м. Київ, 

вулиця Данила Щербаківського, 

61Г, 

тел: (044)4003101 

Вчителі: 

початкових класів, 

польської мови, 

інформатики, 

трудового навчання, 

фізкультури, 

вихователь ГПД, 

медична сестра 

2 ст. – 

вчителя 

інформатики, 

20 год. – 

вчителя 

польської 

мови 

202

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№163 ім.  

М. Кирпоноса 

02000, м. Київ, 

вул. Януша Корчака, 30, 

тел: (044)4002454 

Вчителі:  

початкових класів, 

музики, 

педагог – організатор, 

керівник гуртка, 

секретар, 

лаборант, 

фахівець з ох. праці, 

0,5 ст. – 

вчителя 

початкових 

класів, 

музики, 

секретаря, 

фахівця з ох. 

праці, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS8bZTZj5TbxItD4ONTwri_urGZqw%3A1574052543460&ei=vyLSXdPQG-SprgTs-aDADw&q=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F+%E2%84%96+172+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F+%E2%84%96+172+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...79517.93042..93281...1.2..0.113.2479.27j2......0....1..gws-wiz.......0i71j38.m29v5qVTe54&ved=0ahUKEwiTrNfV-vLlAhXklIsKHew8CPgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS8bZTZj5TbxItD4ONTwri_urGZqw%3A1574052543460&ei=vyLSXdPQG-SprgTs-aDADw&q=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+-+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+8+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+-+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%E2%84%96+8+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...1852.2520..3675...0.2..0.94.176.2......0....1..gws-wiz.......0i71.ws3L-ypJyM0&ved=0ahUKEwiTrNfV-vLlAhXklIsKHew8CPgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRqdB4fopB_KZBDzhorGIYDFXADwg%3A1574056522716&ei=SjLSXbKdK7iHwPAP4a2s8A4&q=%D0%A1%D0%97%D0%A8+%E2%84%96+1+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%A1%D0%97%D0%A8+%E2%84%96+1+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...7278.13479..13848...1.1..0.109.465.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71j38j0i7i30j0i8i7i30j0i7i5i30.cRczDWY6cFc&ved=0ahUKEwiy6pG_ifPlAhW4AxAIHeEWC-4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ4_IconntJvBtoE78RH9HyZHh-tA%3A1574051994996&ei=miDSXeCcPO6lrgSYyIyYAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+27+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+27+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...1364.2721..3036...0.2..0.92.359.4......0....1..gws-wiz.......0i71.ZNowkYmwZGY&ved=0ahUKEwjg0ZPQ-PLlAhXukosKHRgkAxMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTH0PlPsZXdxuGLZg8yDbkJFv_I0Q%3A1574056677769&ei=5TLSXfTRLunrrgTlxqaQAg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+95+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+95+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...83263.85376..85772...0.2..0.85.322.4......0....1..gws-wiz.......0i71.1CxEWa0MyN4&ved=0ahUKEwi02ImJivPlAhXptYsKHWWjCSIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSqM3kT93XOSvif5ziSegA86Hgsmg%3A1574056764618&ei=PDPSXcCjJeeGrwSw2ZmgAw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+163+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+163+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...114220.116967..118682...0.2..0.92.355.4......0....1..gws-wiz.......0i71.KjXaOG-hhj4&ved=0ahUKEwjAsb6yivPlAhVnw4sKHbBsBjQQ4dUDCAs&uact=5


робітник з обслугов., 

гардеробник, 

прибиральниця, 

двірник 

 

1.25 ст. – 

керівника 

гуртка, 

0,75 ст. – 

лаборанта, 

робітника з 

обслугов., 

2 ст. - 

прибиральни

ці 

203

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№24  

ім. О.Білаша 

04112, м. Київ, 

вул. Олени Теліги, 15А, 

тел:(044)4401077 

Вчителі: 

англійської мови, 

математики, 

вихователь ГПД, 

медична сестра, 

інспектор з харч., 

інженер - електронік 

0,5 ст. – 

вчителя 

англійської 

мови, 

Математики, 

2 ст. – 

вихователя 

ГПД 

204

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№28 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

04060, м. Київ, 

вул. Бориса Житкова, 7Б, 

тел: (044)4405155 

Вчителі: 

англійської мови, 

німецької мови, 

педагог – організатор 

1,5 ст. – 

вчитель 

англійської 

мови 

205

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№25 ім. В. Г. 

Бєлінського 

02000, м. Київ, 

вул. Володимирська, 1, 

тел: (044)2787824 

Фахівець з ох. праці, 

гардеробник, 

прибиральниця 

0,5 ст. – 

фахівця з ох. 

праці, 

1,5 ст. – 

гардеробника

, 

3 ст. – 

прибиральни

ці 

206

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№57 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

02000, м. Київ, 

вул. Прорізна, 19А, 

тел: (044)2782666 

Вчителі: 

англійської мови, 

практичний психолог 

1,5 ст. – 

вчителя 

англійської 

мови, 

207

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№61 з 

поглибленим 

вивченням 

інформаційних 

технологій 

04050. м. Київ, 

вул. Юрія Іллєнка, 39, 

тел: (044)4833647 

Вчителі: 

англійської мови, 

інформатики, 

керівник гуртка 

2 ст. – 

керівника 

гуртка 

208

. 

Школа №106 

Спеціалізована з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

04053, м. Київ, 

вул. Некрасовська, 4, 

тел: (044)4869444 

Вчителі: 

англійської мови, 

французької мови, 

асистент вчителя, 

соціальний педагог, 

медична сестра 

26 год – 

вчителя 

французької 

мови, 

0,5 ст. – 

соціального 

педагога 

209

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№175 

04111, м. Київ, 

вул. Данила Щербаківського, 58А, 

тел: (044)4005279 

Вчителі: 

української мови, 

польської мови, 

вихователь ГПД 

2 ст. – 

вихователя 

ГПД 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSB0z_aGfINQjH5aVE44D3L7OFnxQ%3A1574056884358&ei=tDPSXb-7FZKQrgT86Lm4Bg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+24+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+24+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...2124059.2124900..2125453...0.2..0.88.260.3......0....1..gws-wiz.......0i71._CNaJhiXNY4&ved=0ahUKEwi_5crrivPlAhUSiIsKHXx0DmcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRdcoPt8aTcYFxzmFr5QpZZR8snZw%3A1574059010895&ei=AjzSXbWoNovSrgTBrprgDA&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+28+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+28+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...39126.39672..40417...0.2..0.81.153.2......0....1..gws-wiz.......0i71.K7zFAWa6SJ4&ved=0ahUKEwi1sczhkvPlAhULqYsKHUGXBswQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRdcoPt8aTcYFxzmFr5QpZZR8snZw%3A1574059010895&ei=AjzSXbWoNovSrgTBrprgDA&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+25+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+25+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...368059.368530..368892...0.2..0.91.176.2......0....1..gws-wiz.......0i71.vglXJVs_v8c&ved=0ahUKEwi1sczhkvPlAhULqYsKHUGXBswQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRoSfh1TkM8eSeT_U8QcvstMTOIsg%3A1574059480880&ei=2D3SXeitNeOMrgSul61g&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+57+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+57+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...150730.160722..161312...0.2..0.106.283.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.zZmtfgj026Y&ved=0ahUKEwjo-dnBlPPlAhVjhosKHa5LCwwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSA3if6HdFExmIjomHwu-cm8SUFew%3A1574059643222&ei=ez7SXaWlDfL1qwGu2JfIAg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+61+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+61+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...55375.58229..58564...0.2..0.88.334.4......0....1..gws-wiz.......0i71.Iwhkf2XM9Ho&ved=0ahUKEwjlzo6PlfPlAhXy-ioKHS7sBSkQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQbP4WmvbRscCal1lmGvg_9niUrlA%3A1574059702934&ei=tj7SXYbKOK_5qwHHn42QBQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+106+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+106+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...58483.61538..61852...0.2..0.93.353.4......0....1..gws-wiz.......0i71.iHmKmQKmWJE&ved=0ahUKEwiG_cqrlfPlAhWv_CoKHcdPA1IQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQaTNmy_0Wt5QYe7LX2oy0CZGmO_w%3A1574059765780&ei=9T7SXfCcL6-srgS82IygBQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+175+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+175+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...67743.69066..69375...0.2..0.138.383.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.doRgNyEGI7E&ved=0ahUKEwiw68bJlfPlAhUvlosKHTwsA1QQ4dUDCAs&uact=5


210

. 

 

Технічний ліцей 

Шевченківського 

району 

04060,м. Київ, вул. Щусєва, 20, 

тел: (044)5992419 

сайт:http://techlyceum.kiev.ua/ 

Вчитель української мови, 

соціальний педагог 

2 ст. – 

соціального 

педагога 

211

. 

Гімназія НПУ ім. 

М.П.Драгоманова 

01032, м. Київ, 

бул. Тараса Шевченка, 56А, 

тел:(044)2344977 

Вчитель української мови  

212

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№41 ім. 

З.К.Слюсаренка з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

01135, м. Київ, 

просп. Перемоги, 7А, 

тел: (044)2364225 

Вихователь ГПД. 

асистент вчителя, 

педагог – організатор, 

керівник гуртка, 

асистент вихователя ГПД, 

робітник з обслугов. 

1,25 ст. – 

керівника 

гуртка 

213

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№101 

02000, м. Київ, 

вул. Коперника, 8, 

тел:(044)4833107 

Вчителі:  

інформатики, 

Захиста Вітчизни, 

медична сестра, 

фахівець з ох. праці, 

робітник з обслугов., 

двірник 

0,8 ст. – 

вчителя 

інформатики, 

0,3 ст. – 

вчителя 

Захиста 

Вітчизни, 

0,5 ст. – 

фахівця з ох. 

праці, 

робітника з 

обслугов., 

2 ст. - 

двірника 

214

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№70 

04050, м. Київ, 

вул. Академіка Ромоданова, 10, 

тел: (044)4837764 

Вчитель трудового 

навчання, 

керівник гуртка, 

лаборант, 

підсоб. робітник кухні, 

робітник з обслугов, 

сторож, 

прибиральниця 

16 год. – 

вчителя 

трудового 

навчання, 

0,5 ст. – 

керівника 

гуртка, 

лаборанта, 

робітника з 

обслугов., 

9 ст. - 

прибиральни

ці 

215

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№73 

03062, м. Київ, 

просп. Перемоги, 86, 

тел: (044)4437303 

Медична сестра, 

інженер - електронік 

0,5 ст. – 

інженер -

електроніка 

216

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№58 

02000, м. Київ, 

пров. Алли Горської, 3, 

тел: (044)2349201 

Вчителі: 

трудового навчання, 

образотворчого мистецтва 

0,5 ст. – 

вчителя 

трудового 

навчання, 

0,25 ст. – 

вчителя 

образотворчо

го мистецтва 

217

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№97 імені О. 

Теліги з 

поглибленим 

вивченням 

04112, м. Київ, 

вул. Олени Теліги, 5, 

тел: (044)4566488 

Керівник гуртка, 

робітник з обслугов., 

прибиральниця 

 

http://techlyceum.kiev.ua/
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSuJqnylHCWwnvqJ1IAhuQ9Fid2ow%3A1574059836266&ei=PD_SXc7wD-mErwSp-LKYAQ&q=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F+%D0%BD%D0%BF%D1%83&oq=%D0%97%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F+%D0%9D%D0%9F%D0%A3&gs_l=psy-ab.1.0.35i304i39j0i13l2j0i13i30l3j0i8i13i30.706.5233..7170...0.2..0.105.1180.11j2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0i20i263j0j0i10i1j0i10i30j33i160.5JLEpmlGZrE
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ8GU9pjJD4FUx-KNqnVPOHgZeeVw%3A1574060908132&ei=bEPSXYSzB7L1qwG54ISwCA&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+41+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+41+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...372642.373793..374748...0.2..0.88.331.4......0....1..gws-wiz.......0i71.qGoT89aPo04&ved=0ahUKEwiEmaLqmfPlAhWy-ioKHTkwAYYQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNReI4jXdZMLhT1t14xnt-eC-v2UIw%3A1574061281079&ei=4UTSXZSwBMb1qwGa0rTAAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+101+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+101+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...72882.73689..74312...0.2..0.120.298.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.shlumcv-7E8&ved=0ahUKEwjUpI2cm_PlAhXG-ioKHRopDRgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRlqRi6y5HOvPfdgCNSpsZHhD8plQ%3A1574061356557&ei=LEXSXY7MIfKnrgSjhYiQCQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+70+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+70+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...542861.544362..544937...0.2..0.89.249.3......0....1..gws-wiz.......0i71.9iAH_9GpcNo&ved=0ahUKEwiOkozAm_PlAhXyk4sKHaMCApIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSZaPrI9Q5DJzPyxrrPw3_H1Ps7sg%3A1574061902930&ei=TkfSXdG0OMjLrgT2jIf4CQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+73+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+73+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...75212.75777..76372...0.4..0.87.170.2......0....1..gws-wiz.......0i71.0I6yNJBfwaw&ved=0ahUKEwjRk9DEnfPlAhXIpYsKHXbGAZ8Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQVbgKEa3b4LantTmnuEKaR3ccd4g%3A1574061980347&ei=nEfSXaHhFJLSrgTsk6qoBA&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+58+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+58+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...344501.345383..345987...0.2..0.94.267.3......0....1..gws-wiz.......0i71.RT9hdVIqlS4&ved=0ahUKEwihn8XpnfPlAhUSqYsKHeyJCkUQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSdwvOjxX82-P3hD8gT7neMASR6bg%3A1574062327536&ei=90jSXZuUIInwrgS9w4xo&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+97+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+97+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...1312966.1314245..1314541...0.2..0.140.402.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.VO5YsNMZxTs&ved=0ahUKEwjb64uPn_PlAhUJuIsKHb0hAw0Q4dUDCAs&uact=5


англійської мови 

218

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів №91 з 

поглибленим 

вивченням 

інформатики 

02000, м. Київ, 

пров. Чеховський, 4А, 

тел:(044)4861596 

Секретар, 

медична сестра, 

інспектор з харч. 

0,5 ст. – 

секретаря, 

інспектора з 

харч. 

219

. 

НВК "Школа-

ліцей №38 ім. В. 

М. Молчанова" 

01054, м. Київ, 

вул. Гоголівська, 31, 

тел: (044)4863647 

Бібліотекар, 

інспектор з харч., 

двірник 

0,5 ст. – 

бібліотекаря 

220

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№139 

04107, м. Київ, 

пров.Татарський, 1, 

тел:(044)4845271 

Вчитель інформатики, 

практичний психолог, 

0,5 ст. – 

практичного 

психолога, 

медична 

сестра 

221

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№135 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

01032, м. Київ, 

вул. Михайла Коцюбинського, 12Б, 

тел:(044)2348230 

Вчителі: 

інформатики, 

трудового навчання, 

вихователь ГПД, 

0,5 ст. – 

вчителя 

трудового 

навчання, 

вихователя 

ГПД, 

222

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№49 з 

поглибленим 

вивченням 

французької мови 

02000, м. Київ, 

Вул. Ярославів Вал, 27, 

тел: (044)2720257 

Вчитель фізкультури, 

асистент вчителя, 

 

223

. 

Школа-детский 

сад "Кияночка" 

04112, м. Київ, 

вул. Парково-Сирецька, 7А, 

тел:(044)4565492 

Вчитель-логопед  

224

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№169 

02000, м. Київ, 

вул. Володимира Сальського, 2, 

тел:(044)4402322 

Медична сестра,  

225

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№155 

04053, м. Київ, 

вул. Січових Стрільців, 5, 

тел: (044)2720826 

Прибиральниця, 

двірник 

3 ст. – 

прибиральни

ці 

226

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№53 з 

поглибленим 

вивченням 

німецької мови 

02000, м. Київ, 

вул. Богдана Хмельницького, 16/18, 

тел:(044)2347993 

Прибиральниця, 

вихователь ГПД, 

2 ст. = 

вихователя 

ГПД 

227

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№102 

02000, м. Київ, 

вул. Шулявська, 10-12, 

тел:(044)2365061 

Вчитель з Захисту 

Вітчизни, 

сторож 

6 год. + 0,25 

гуртка - 

вчителя 

Захисту 

Вітчизни 

228

. 

Гімназія №153 ім. 

О.С. Пушкіна 

02000, м. Київ, 

вул. В'ячеслава Чорновола, 37А, 

тел:(044)2360581 

Сторож  

229

. 

Гімназія №48 02000, м. Київ, 

вул. Прорізна, 14, 

тел: (044)2786923 

Вихователя ГПД 0,8 ст. – 

вихователя 

ГПД 

230

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№138 з 

поглибленим 

02000, м. Київ, 

вул. Січових Стрільців, 27, 

тел: (044)4869571 

Вчитель Захист Вітчизни 2 год. – 

вчителя 

Захист 

Вітчизни, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRgfcwTgSIc0UQh4dNtUyIEL0_GHw%3A1574063643562&ei=G07SXab2IbqWjgbu1IWgAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+91+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+91+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...68824.69458..69748...0.2..0.88.171.2......0....1..gws-wiz.......0i71.E4Va1yANHt8&ved=0ahUKEwjm78-CpPPlAhU6i8MKHW5qARQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRmo1i26x-ipeEPQIS0lVUYgKBQwQ%3A1574064015076&ei=j0_SXa6oBK6orgTV55nQAw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+38+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+38+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...78572.79926..80920...0.2..0.97.367.4......0....1..gws-wiz.......0i71.PYWE0Nt85yY&ved=0ahUKEwjuq-OzpfPlAhUulIsKHdVzBjoQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRM5bXvkpAC84AGy_X__ATQWPAK8Q%3A1574064097169&ei=4U_SXdHtCYiNrwTGl4OQDQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+139+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+139+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...294945.296527..296840...0.2..0.88.260.3......0....1..gws-wiz.......0i71.cFnOswMLqRk&ved=0ahUKEwiR4vXapfPlAhWIxosKHcbLANIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT8Tbkp7fF8XViBLRWMsWOgcR_W9Q%3A1574064395176&ei=C1HSXe6sCpKNrwTuyb-wAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+135+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+135+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...79977.80347..81302...0.3..0.109.197.1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.nWDbMwEPVWE&ved=0ahUKEwiu3oLppvPlAhWSxosKHe7kDxYQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSPAqmJXegFcUQAW6A4FutrCbl98A%3A1574064477601&ei=XVHSXcWnJK-srgS82IygBQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+49+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+49+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...6484231.6485258..6485553...0.2..0.93.267.3......0....1..gws-wiz.......0i71.OhWny65lq7Q&ved=0ahUKEwiFyqmQp_PlAhUvlosKHTwsA1QQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRFeeCzodsZgicVzKTDhxRy2x-8rw:1574084190766&ei=W57SXY3pG6HprgTOlpC4Ag&q=%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2+&gs_l=psy-ab.3..35i39j0i22i30l9.2042.2042..2410...0.2..0.105.105.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.JU9Ci0AJE_0&ved=2ahUKEwjE2KXI8PPlAhWvl4sKHSmBCAEQvS4wAHoECAoQIA&uact=5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=50414975,30476965,6202&tbm=lcl&rldimm=14395448623010410632&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT47nrK3-Tuv5Ui553hDBs2YlmIlQ%3A1574084065489&ei=4Z3SXcaxHZLLrgSg9KKYAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+169+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+169+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...819.2078..2351...0.2..0.100.362.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.fDMyOMRZsHo&ved=0ahUKEwiGpseM8PPlAhWSpYsKHSC6CBMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSJ0wIIt0_SAPuNg8E024G5FwYAvA%3A1574084296915&ei=yJ7SXbW_N8WIrwTeopDQCA&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+155+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+155+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...247100.248185..248709...0.2..0.99.350.4......0....1..gws-wiz.......0i71.V1Dugxk7MOU&ved=0ahUKEwi1w_T68PPlAhVFxIsKHV4RBIoQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ5n2_xVoPgiYweWpjcqmTHXkjA6A%3A1574084546649&ei=wp_SXYKVJ4jPrgSw6p2QBQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+53+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+53+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...363012.364333..365193...0.2..0.121.286.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.1Sia7XaZjfY&ved=0ahUKEwiC_v7x8fPlAhWIp4sKHTB1B1IQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQJkyIUOMVTlTfd2eaYAufy7CC1rw%3A1574084913614&ei=MaHSXYeGJaKMrwT4jK64Dw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+102+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+102+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...127031.128520..129441...0.2..0.90.416.5......0....1..gws-wiz.......0i71.h0raXjwFAks&ved=0ahUKEwjH4vyg8_PlAhUixosKHXiGC_cQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRz5E7Je1IR2S8_9C1pDZWZAaUtgQ%3A1574085044106&ei=tKHSXcmLBviHwPAPws6hmAE&q=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97+%E2%84%96+153+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97+%E2%84%96+153+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...218856.229197..229979...3.2..0.121.1488.12j4......0....1..gws-wiz.......0i71j38j0i8i7i30.izLv3CNHawQ&ved=0ahUKEwjJtZnf8_PlAhX4AxAIHUJnCBMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNShIyYFAV5jacyX_QjGvlbu45cTbA%3A1574085275146&ei=m6LSXZrDCOHErgSdxJvAAw&q=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97+%E2%84%96+48+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97+%E2%84%96+48+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...341991.342848..345055...0.2..0.98.268.3......0....1..gws-wiz.......0i71.tU-UfHJL8qY&ved=0ahUKEwja_K7N9PPlAhVhoosKHR3iBjgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTTUDWXgBoya5w-lwz-RNwruXux3Q%3A1574085621587&ei=9aPSXYDNI8PrrgSQ0ZmQCw&q=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97+%E2%84%96+138+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97+%E2%84%96+138+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...219527.220900..222107...0.2..0.88.404.5......0....1..gws-wiz.......0i71.hVm7E_hvKbE&ved=0ahUKEwjAm8jy9fPlAhXDtYsKHZBoBrIQ4dUDCAs&uact=5


вивченням 

предметів 

природничого 

циклу 

231

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№95 

04128, м. Київ, 

вул. Данила Щербаківського, 61Г, 

тел:(044)4003101 

Вчитель трудового 

навчання, 

0,8 ст. – 

вчителя 

трудового 

навчання, 

240

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№91 з 

поглибленим 

вивченням 

інформатики 

02000, м. Київ, 

пров.Чеховський,4А, 

тел:(044)4861596 

Вчитель інформатики 2 ст. – 

вчителя 

інформатики, 

241

. 

Школа І-ІІІ 

ст.№199 

02000, м. Київ, 

вул. Бакинська, 12, 

тел: (044)4402133 

Вчитель інформатики  

242

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№163 ім. М. 

Кирпоноса 

02000, м. Київ, 

вул. Януша Корчака, 30, 

тел: (044)4002454 

Вчитель трудового 

навчання 

 

243

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№231 

04212, м. Київ, 

вул. Богатирська, 2В, 

тел:(044)4134487 

Вчителі: 

початкових класів, 

математики, 

асистент вчителя, 

вихователь ГПД 

 

244

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№256 

04209, м. Київ, 

вул. Озерна, 2А, 

тел: (044)4121555 

Вчитель англійської мови  

245

. 

ЗНЗ №14 04074, м. Київ, 

вул. Макіївська, 5, 

тел:(044)4308161 

Вчителі: 

німецької мови, 

фізики, 

інформатики, 

історії, 

соціальний педагог, 

медсестра 

 

246

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№20 

04214, м. Київ, 

просп.Оболонський, 32Б, 

тел: (044)4111077 

Лаборант  

247

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№170 

04214, м. Київ, 

вул. Північна, 8, 

тел:(044)4115268 

Вчитель німецької мови  

248

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№226 

04213, м. Київ. 

вул. Прирічна, 19Є, 

тел: (044)4116361 

Вчителі: 

хімії, 

фізики, 

математики 

 

249

. 

Гімназія №143 04212, м. Київ, 

вул. Богатирська, 2Б, 

тел: (044)4134413 

Вчителі: 

біології, 

інформатики, 

 

250

. 

Школа І-ІІІ ст. №8 04074, м. Київ, 

вул. Вишгородська, 6, 

тел: (044)4301102 

Вчитель фізики, 

педагог – організатор 

 

251

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№233 

04210, м. Київ, 

вул. Йорданська, 22А, 

тел: (044)4199447 

Вчителі: 

математики, 

фізики, 

асистент вчителя, 

вихователь ГПД 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRz5E7Je1IR2S8_9C1pDZWZAaUtgQ%3A1574085044106&ei=tKHSXcmLBviHwPAPws6hmAE&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+95+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+95+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...1756.3031..3314...0.2..0.97.264.3......0....1..gws-wiz.......0i71.fm5a0WY06UA&ved=0ahUKEwjJtZnf8_PlAhX4AxAIHUJnCBMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSp5eEUKPhBIeRGD7-AQp8-UMsDKQ%3A1574086129023&ei=8aXSXaJ95OauBIDmgpgB&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+91+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+91+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...368611.369051..369998...0.2..0.81.160.2......0....1..gws-wiz.......0i71.PbUKoRqt0Jk&ved=0ahUKEwjiucPk9_PlAhVks4sKHQCzABMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT9mxLlzwTESuqZ2nvaq0nM23rXtQ%3A1574086500092&ei=ZKfSXdShBfH3qwHR0oXACw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+199+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+199+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...456466.458773..459506...0.4..0.95.429.5......0....1..gws-wiz.......0i71.uO_9xUbWoSM&ved=0ahUKEwjU47uV-fPlAhXx-yoKHVFpAbgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQx3lJ3UQRZrdrmIATyN8BnWuP2jw%3A1574086960780&ei=MKnSXc6cL-mJrwT-gJmoAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+163+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+163+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...52406.54708..55024...0.2..0.110.365.2j2......0....1..gws-wiz.......0i71.ls2gj_ieXxo&ved=0ahUKEwjO9JHx-vPlAhXpxIsKHX5ABhUQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSb4xQck81o3DZqtle0kFLx_lXW_g%3A1574087017020&ei=aanSXbZo3ZWOBuDImNgN&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+231+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+231+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...8592546.8594555..8595258...0.2..0.96.367.4......0....1..gws-wiz.......0i71.Jty7qJQyMiI&ved=0ahUKEwj2wPqL-_PlAhXdisMKHWAkBtsQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSmkUjGqj-sOBFfpo1kfKT1PcnTyQ%3A1574138391505&ei=F3LTXYvFHuSwrgTolJSwBw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+256+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+256+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...87569.92508..92862...2.2..0.106.459.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71.XtOccYG6GdY&ved=0ahUKEwjLrJy9uvXlAhVkmIsKHWgKBXYQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTkqu9wO4Kb6pF6Bv-gKRxBm6fWvg:1574139248382&ei=dXLTXe6CHcStrgT1yov4Ag&q=%D0%97%D0%9D%D0%97%20%E2%84%96%2014%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+14+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...760806.761485..761825...0.2..0.112.296.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.I0IJ1GNq-B0&ved=2ahUKEwio5-fVvfXlAhWDs4sKHegQAe4QvS4wAHoECAoQEg&uact=5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=50458214,30552102,8901&tbm=lcl&rldimm=7456071977294180002&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTkqu9wO4Kb6pF6Bv-gKRxBm6fWvg%3A1574139248382&ei=cHXTXajvFoPnrgTooYTwDg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+20+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+20+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...2363.3432..3682...0.2..0.97.351.4......0....1..gws-wiz.......0i71.Ui1uDYm0wXg&ved=0ahUKEwio5-fVvfXlAhWDs4sKHegQAe4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRF7EFSXq2CcyqIIJamC-6_felqCQ%3A1574139714310&ei=QnfTXZfAEueErwSV7ZP4Cg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+170+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+170+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...1729563.1730364..1730760...0.2..0.95.267.3......0....1..gws-wiz.......0i71.5UY5eTqWsvs&ved=0ahUKEwiX6f2zv_XlAhVnwosKHZX2BK8Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTc_ppYZLZmdScKk00u9XNek6PmrQ%3A1574141445469&ei=BX7TXa-WHImnrgTm2aDoAg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+226+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+226+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...111518.112362..112673...0.2..0.116.385.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.-LQAMtWsCDo&ved=0ahUKEwjvrLvtxfXlAhWJk4sKHeYsCC0Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRJ2f60ljKuokODbsGEB2xcfiAj2A%3A1574141559334&ei=d37TXY2CFIbrrgTN_raoAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+143+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+143+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...70276.71987..72207...0.2..0.224.673.5j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.5zKXyG4-Y8w&ved=0ahUKEwjNmeGjxvXlAhWGtYsKHU2_DRUQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS8R8VgCvgs7VDrBZLkAoCe7Co0Rg%3A1574141632677&ei=wH7TXaCFKYb3qwH06J_4Dg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+8+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+8+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...333483.333944..334199...0.2..0.87.173.2......0....1..gws-wiz.......0i71.0gGDgcOAFk8&ved=0ahUKEwig5d3GxvXlAhWG-yoKHXT0B-8Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRdpOAz_OJZqRi48LmzAHEGL3hTlA%3A1574141968322&ei=EIDTXcelE-aArwTC5biIDg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+233+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+233+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...92927.93761..94477...0.2..0.388.685.1j2j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.ajcFC7JX3QY&ved=0ahUKEwjH7ePmx_XlAhVmwIsKHcIyDuEQ4dUDCAs&uact=5


252

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№285 

04201, м. Київ, 

вул. Полярна, 8В, 

тел:(044)4623092 

Медсестра, 

вихователь ГПД, 

соціальний педагог, 

вчитель фізики 

 

253

. 

Спеціалізована 

школа №239 з 

поглибленим 

вивченням 

німецької мови 

М. Київ, 

просп. Оболонський, 16д, 

тел: (044)4188715 

Вчитель біології  

254

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№104  

ім. О. Ольжича 

04075, м. Київ, 

вул. Лісна, 28, 

тел: (044)4018148 

Вчитель фізики  

255

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№25 ім. В. Г. 

Бєлінського 

02000, м. Київ, 

вул. Володимирська, 1, 

тел: (044)2787824 

Педагог-організатор, 

соціальний педагог, 

вихователь інтернатів, 

медсестра 

 

256

. 

Ліцей податкової 

та рекламної 

справи №21 

01033, м. Київ, 

вул. Саксаганського, 64, 

Педагог-організатор, 

вихователь інтернатів 

 

257

. 

Спеціалізована 

школа №16 

04114, м. Київ, 

вул. Вишгородська, 42/1, 

тел: (044)4308486 

Соціальний педагог, 

секретар, 

медсестра 

 

258

. 

ЗНЗ №210 04210, м. Київ, 

вул. Йорданська, 22А, 

тел:(044)4187669 

Вчитель інформатики, 

практичний психолог, 

вихователь ГПД 

 

259

. 

Спеціалізована 

школа №211 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

04210, м. Київ, 

вул. Йорданська, 24А, 

тел: (044)4187608 

Вихователь ГПД, 

вчитель інформатики 

 

260

. 

Спеціалізована 

школа №298 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

04213, м. Київ, 

просп. Героїв Сталінграда, 58Б, 

тел:(044)4121613 

Вчителі: 

історії, 

фізичного виховання 

 

261

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№168 

04209, м. Київ, 

вул. Озерная, 2, 

тел:(044)4121041 

Вчитель – логопед, 

асистент вчителя 

 

262

. 

ЗНЗ №214 04205, м. Київ, 

просп. Оболонський, 9А, 

тел:(044)4182024 

Практичний психолог  

263

. 

Філія Гімназії-

інтернату №299 з 

вивченням 

єврейської мови 

04114, м. Київ, 

вул. Маршала Тимошенка, 2Б, 

тел:(044)4104607 

Практичний психолог  

264

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№256 

04209, м. Київ, 

вул. Озерна, 2А, 

тел: (044)4121555 

Соціальний педагог  

265

. 

Школа І ст. №268 04210, м. Київ,  

просп. Героїв Сталінграда, 43А, 

тел:(044)4114077 

Соціальний педагог  

266

. 

НВК «Оболонь» 04213, м. Київ, 

вул. Прирічна, 27 Б, 

тел: (044)4111183 

сайт:http://nvk-obolon.com.ua/ 

Вчитель німецької мови  

267 Школа ІІ-ІІІ ст. 04213, м. Київ, Медсестра,  

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQbJzBYlC_im9HXSbbbIBbkXICLiA%3A1574142063983&ei=b4DTXdLSO4jPrgSw6p2QBQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+285+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+285+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...71316.77532..80180...0.2..0.89.351.4......0....1..gws-wiz.......0i71.s3t-_3LRSeA&ved=0ahUKEwiSxrKUyPXlAhWIp4sKHTB1B1IQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSu_fSQ4sqrmB6_VbSlqlerQ8EQWw%3A1574142428454&ei=3IHTXbSrG_GlrgT80ITACg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+104+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+104+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...4796.6200..6808...0.2..0.99.375.4......0....1..gws-wiz.......0i71.HglqcwQpjCY&ved=0ahUKEwi0iZjCyfXlAhXxkosKHXwoAagQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQeGwbkoJ6rHtT7bnhMaE-AIH_y4Q%3A1574142599271&ei=h4LTXdz2D-z4qwHIpqPACw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+25+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+25+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...91158.91867..92191...0.2..0.92.264.3......0....1..gws-wiz.......0i71.Y859sUQRUQw&ved=0ahUKEwic1tGTyvXlAhVs_CoKHUjTCLgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTAz5Y2sAug4g7q0dEA9cBxbCtkgQ%3A1574145032166&ei=CIzTXYTWCc6SrgS3t6rwDQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+16+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+16+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...7419.9540..9898...1.4..0.1097.1946.0j1j5-1j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.1Vp4RxfMvTc&ved=0ahUKEwiE-t2b0_XlAhVOiYsKHbebCt4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT3twQ6JoQ_X7DeTCWbV-ikzicV5w%3A1574150823909&ei=p6LTXZSTN8_IrgSK5YPADw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+210+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+210+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...145017.146643..146858...0.2..0.291.453.0j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.3Z5uIfJj7J8&ved=0ahUKEwjUgrrl6PXlAhVPpIsKHYryAPgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRbDJH5aT9DQ36yuvUokyoXCIXQkg%3A1574155068807&ei=PLPTXcDeMJCMrwTprJnYDQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+211+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+211+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...319964.320419..320790...0.2..0.119.213.1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.cTR6z_fBidk&ved=0ahUKEwjA7MnN-PXlAhUQxosKHWlWBtsQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS58cSvXRVq7vl0A9ufO4lOFEFQDw%3A1574155397180&ei=hbTTXbXZCoqprgSs64aADw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+298+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+298+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...118054.119242..119541...0.2..0.166.453.2j2......0....1..gws-wiz.......0i71.RH53wUtE1IU&ved=0ahUKEwj1r5Tq-fXlAhWKlIsKHay1AfAQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSG3hCV7XKxaxpA94bRD5gWma1hKg%3A1574155518026&ei=_rTTXdyVAcSsrgSS8pPABw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+168+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+168+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...155681.156981..157285...0.2..0.202.448.1j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.NdcqNdVyNIE&ved=0ahUKEwjcjOSj-vXlAhVElosKHRL5BHgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRHcXCfAyh00dEeOvQ4vSAjSLKLyw%3A1574155677127&ei=nbXTXcqxB7KWjgauhKSIBA&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+214+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+214+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...110004.111534..111810...0.2..0.357.995.1j2j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.X8lzc6pQeLs&ved=0ahUKEwiK9NLv-vXlAhUyi8MKHS4CCUEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQvLunFnMhjg1pllpLGb9Kx_-dp2w%3A1574155790493&ei=DrbTXYTlHYP1qwHYq52IBg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+299+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+299+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...79242.80315..80672...0.2..0.319.880.2-2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.WTmSO1AavJY&ved=0ahUKEwiEpNql-_XlAhWD-ioKHdhVB2EQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRxkRiQ3Cnc9WgKp28cnV3c6fCgUQ%3A1574155872608&ei=YLbTXezhJI6OrwSdkZRY&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+256+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+256+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...246168.246707..247294...0.2..0.280.529.0j2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.96x5ea-C17I&ved=0ahUKEwjske7M-_XlAhUOx4sKHZ0IBQsQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTvrt3HMN95AEBDMWS-CRoMLq4t6A%3A1574156121401&ei=WbfTXe-MGI73qwHI6KXoAw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+268+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+268+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...98887.99926..100682...0.2..0.117.286.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.lho-MGOqaR0&ved=0ahUKEwivnb_D_PXlAhWO-yoKHUh0CT0Q4dUDCAs&uact=5
http://nvk-obolon.com.ua/


. №328 просп. Героїв Сталінграда, 47, 

тел:(044)4110303 

секретар 

268

. 

ЗНЗ №22 02000, м. Київ, 

просп. Відрадний, 36В, 

тел:(044)4082577 

Вихователь інтернатів  

269

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№29 

04201, м. Київ, 

вул. Петра Калнишевського, 3А, 

тел:(044)4321789 

Вчитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

 

270

. 

Колегіум «Олімп» М. Київ, 

вул. Північно-Сірецька, 1/3, корп. 

Б, 

тел:(044) 501-76-69 

Секретар  

271

. 

ЗНЗ №9 04201, м. Київ, 

просп. Маршала Рокоссовського, 5, 

тел: (044)4327696 

Вихователь ГПД  

272

. 

Спеціалізована 

школа №194 

"Перспектива" з 

поглибленим 

вивченням 

природничих 

дисциплін 

04212, м. Київ, 

вул. Героїв Дніпра, 10Б, 

тел:(044)4128290 

Вихователь ГПД  

273

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№219 

04210, м. Київ, 

просп. Оболонський, 2Б, 

тел:(044)4182858 

Вихователь ГПД  

274

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№232 

04211, м. Київ, 

вул. Йорданська, 4Г, 

тел:(044)4187966 

Вихователь ГПД  

275

. 

Спеціалізована 

школа І ст. №244 

04213, м. Київ, 

вул. Прирічна, 27А, 

тел:(044)4115020 

Вихователь ГПД  

276

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№245 

04214, м. Київ,  

вул. Північна, 26, 

тел: (044)4114403 

Вихователь ГПД  

277

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. № 

247 з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов 

02000, м. Київ, 

вул. Миколи Закревського, 37Б, 

тел: (044)5157021 

Заступник директора, 

вчителі: 

інформатики, 

географії, 

прибиральник службових 

приміщень 

3 ст. – 

вчителя 

інформатики, 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

278

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№275 ім. 

Кравчука 

Володимира 

02000, м. Київ, 

просп. Володимира Маяковського, 

3г, 

тел: (044)5463816 

Вчителі: 

математики, 

фізики, 

асистент вчителя, 

педагог-організатор, 

керівник гуртка, 

лаборанта, 

прибиральник службових 

приміщень 

0,75 ст. – 

вчителя 

фізики, 

0,5 ст. – 

вихователя 

ГПД, 

асистента 

вчителя, 

керівника 

гуртка 

(євроклуб, 

шкільний 

сайт, 

ритміка, 

вокальний, 

чирлідинг), 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRrdrno8tbsgqN5hZNNMRJFWm8WIA%3A1574156223424&ei=v7fTXcWYGenirgT_0oroCw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+328+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+328+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...1784.4846..5450...0.2..0.637.2232.2-1j1j1j2......0....1..gws-wiz.......0i71.1W0FhBWLwIY&ved=0ahUKEwiF9JH0_PXlAhVpsYsKHX-pAr0Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTT-Yr25sdymW4TZrVHjoCeOm9ZSQ%3A1574156976280&ei=sLrTXb3cEO-nrgSY8KX4CA&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+22+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+22+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...1613.2018..2423...0.2..0.124.307.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.AXQjLacx_SI&ved=0ahUKEwi99JDb__XlAhXvk4sKHRh4CY8Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSWt3I4Tjglh7iM9_NzniF7JNSi0A%3A1574157328934&ei=ELzTXb7QONmVjgbRjJTICg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+29+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+29+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...85046.85316..85999...0.2..0.767.1273.5-1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.OlEihsSf7iI&ved=0ahUKEwi-mKWDgfblAhXZisMKHVEGBakQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRmMhT1E9itxbG0s5Fdy0DxJzSyAA:1574157883594&ei=aLzTXbHnCsGtrgTGpLugCA&q=%D0%97%D0%9D%D0%97%20%E2%84%96%209%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+9+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i71l8.1235.1235..1408...0.2..0.0.0.......0....1..gws-wiz.Ty7jJGAipGo&ved=2ahUKEwjq5eKLg_blAhVs_CoKHUjTCLgQvS4wAHoECAoQEg&uact=5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=50482185,30443686,7404&tbm=lcl&rldimm=6773857913619467474&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRmMhT1E9itxbG0s5Fdy0DxJzSyAA%3A1574157883594&ei=O77TXarcI-z4qwHIpqPACw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+194+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+194+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...9029.10730..11355...0.2..0.133.236.0j2......0....1..gws-wiz.......0i71.pk_a1_dimuc&ved=0ahUKEwjq5eKLg_blAhVs_CoKHUjTCLgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNROl6gzWW0ew_soZFY-AoU2OCmJLg%3A1574157998535&ei=rr7TXZuyIPL6qwGjkaOYBA&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+219+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+219+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...99365.100625..101740...0.2..0.134.471.1j3......0....1..gws-wiz.......0i71.du64l_NYjHg&ved=0ahUKEwibwcrCg_blAhVy_SoKHaPICEMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSwgdzWz6mD0chnfw1-IBSFoF5TPA%3A1574158101493&ei=Fb_TXYi5HceyrgTw2IXYCA&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+232+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+232+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...64949.65507..66060...0.2..0.96.352.4......0....1..gws-wiz.......0i71.x3-jnn_JYKc&ved=0ahUKEwjIl9bzg_blAhVHmYsKHXBsAYsQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQl4dJLxnrfCs5wAU0cGFnh1D2xAA%3A1574158169060&ei=Wb_TXYCbA-SOrwTDu6nABw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+244+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+244+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...61016.61374..61830...0.2..0.440.848.0j1j1j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.jHjOD70u9ZE&ved=0ahUKEwjAq_KThPblAhVkx4sKHcNdCngQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR5v1W5_uzQbIJcdixwIII_mVqbBg%3A1574158232471&ei=mL_TXdG6HKX3qwHd2pmYCQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+245+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+245+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...60229.60503..60695...0.2..0.109.206.1j1......0....1..gws-wiz.......0i71._PI35GQT9Ls&ved=0ahUKEwjR5pCyhPblAhWl-yoKHV1tBpMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTQ5Nn8rUXn5hSUK3NWfJBw9wfemg%3A1574158295267&ei=17_TXdv9D8LHrgSv3YSoAg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+247+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+247+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...120742.121105..121291...0.2..0.154.154.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.WKb3C1FoOOo&ved=0ahUKEwibxYnQhPblAhXCo4sKHa8uASUQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQSg6PLf8WNtQ9vIGnE1spi2ZUYGA%3A1574158418079&ei=UsDTXcfABOywrgTqk4bgAg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+275+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+275+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...244123.246148..247012...0.2..0.739.1767.0j1j1j5-1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.rMtz5Fm3W0U&ved=0ahUKEwjHsdGKhfblAhVsmIsKHeqJASwQ4dUDCAs&uact=5


2 ст. – 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень, 

279

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№292 ім. гетьмана 

України Івана 

Мазепи 

02000, м. Київ,  

вул. Костянтина Данькевича, 5, 

тел: (044)5300381 

Вчителі: 

математики, 

інформатики, 

керівник гуртка, 

прибиральник службових 

приміщень 

2 ст. – 

керівника 

гуртка, 

3 ст. - 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

280

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№300 

02000, м. Київ,  

просп. Володимира Маяковського, 

93Г, 

тел: (044)5300660 

Вчителі: 

математики, 

фізики, 

вихователь ГПД, 

асистент вчителя, 

педагог – організатор 

0,5 ст. – 

вчителя 

математики, 

фізики, 

3 ст. – 

асистент 

вчителя, 

281

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№321 

02222, м. Київ, 

вул. Теодора Драйзера, 40Б, 

тел: (044)5156092 

Вчителі: 

математики, 

інформатики, 

педагог - організатор 

0,5 ст. – 

вчителя 

інформатики 

282

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№189 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської та 

німецької мов 

02156, м. Київ, 

вул. Мілютенка, 5, 

тел:(044)5138309 

Вчитель інформатики  

283

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№251 ім. Хо Ши 

Міна з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

02000, м. Київ, 

вул. Миколи Закревського, 11А, 

тел:(044)5159309 

Вчителі: 

інформатики, 

географії, 

Захисту Вітчизни, 

вихователь ГПД, 

педагог- організатор, 

керівник гуртка, 

прибиральник службових 

приміщень, 

електромонтер 

1,5 ст. – 

вчителя 

інформатики, 

географії, 

3 ст. -  

вчителя 

Захисту 

Вітчизни, 

0,5 - 

керівника 

гуртка з 

Захисту 

Вітчизни, 

електромонт

ера, 

12 год – 

керівника 

спортивного 

гуртка, 

5 ст. - 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

284

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№259 

02000, м. Київ,  

просп. Володимира Маяковського, 

Вчитель інформатики  

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTHidnOVYARKECxN9Tu08Lh0dSbIw%3A1574158666369&ei=SsHTXeOFFq_6qwHqzZXwDg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+292+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+292+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...6014178.6015901..6016535...0.2..0.106.295.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.RRHmZ7usaSc&ved=0ahUKEwjj0oOBhvblAhUv_SoKHepmBe4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRprF77MoNbQXSvNEp9eu5hBEUqWA%3A1574218868942&ei=dKzUXfaQOe2MrgSYioFo&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+300+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+300+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...86213.87742..88430...0.2..0.118.400.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.ReX84VIR6xI&ved=0ahUKEwj2mu2j5vflAhVthosKHRhFAA0Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQSditYNRJaKoHN_ZYLg3BgDWz52g%3A1574225329041&ei=scXUXdiXAvHJrgTGppXQAw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+321+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+321+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...363531.364563..365390...0.2..0.104.373.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.L_cTV3wpDr0&ved=0ahUKEwiYtKKs_vflAhXxpIsKHUZTBToQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSn8BuSwAXoCyq-NN7oBW2LflytXw%3A1574225695950&ei=H8fUXaS2OeLMrgSDh4LQCw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+189+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+189+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...60964.65945..66284...0.2..0.182.543.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71.B-KVCkBy0D8&ved=0ahUKEwjkwZzb__flAhViposKHYODALoQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQyhf-noDf370qIVNFKrGTkDt230A%3A1574225763318&ei=Y8fUXcf1EunlrgTgvqGoAw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+251+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+251+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...249712.251162..251385...0.2..0.101.377.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.RmSWmMbr9F4&ved=0ahUKEwiHs6z7__flAhXpsosKHWBfCDUQ4dUDCAs&uact=5


21Г, 

тел:(044)5157347 

285

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№263 ім. Євгена 

Коновальця 

022222, м. Київ, 

вул. Сержа Лифаря, 19Б, 

тел:(044)5152844 

Вчителі: 

географії, 

французької мови, 

0,5 ст. – 

вчителя 

географії, 

французької 

мови 

286

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№119 

02217,м. Київ, 

вул. Закревського, 15-Б, 

тел: (044)5158886 

сайт: 

http://school119.mirshkol.com/uk/site/

kontakti.html 

Вчитель фізики 1,5 ст. – 

вчителя 

фізики 

287

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№264 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

02000, м. Київ, 

вул. Оноре де Бальзака, 8Г, 

тел: (044)5151417 

Вчитель фізики, 

прибиральник службових 

приміщень 

2 ст. – 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

288

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№218 

02000, м. Київ, 

вул. Академіка Курчатова, 6А, 

тел:(044)5491472 

Вчителя інформатики, 

педагог-організатор, 

соціальний педагог 

0,75 ст. – 

соціального 

педагога 

289

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№277 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

02000, м. Київ, 

вул. Сержа Лифаря, 6, 

тел:(044)5302623 

Вчитель англійської мови, 

медсестра, 

прибиральник службових 

приміщень 

5 ст. - 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

290

. 

Гімназія №283 02000, м. Київ, 

вул. Костянтина Данькевича, 13, 

тел:(044)5301318 

Вчитель німецької мови, 

соціальний педагог, 

прибиральник службових 

приміщень 

3 ст. - 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

291

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№238 

02000, м. Київ, 

вул. Миколи Закревського, 35Б, 

тел:(044)5159535 

Вчитель музичного 

мистецтва, 

асистент вчителя, 

соціальний педагог, 

двірник 

 

292

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№152 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

02156, м. Київ, 

вул. Академіка Курчатова, 18/1, 

тел:(044)5182543 

Вчителі: 

початкових класів, 

Захисту Вітчизни, 

медсестра, 

бухгалтер, 

двірник 

 

293

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№190 

02000, м. Київ, 

вул. Шолом-Алейхема, 16А, 

тел:(044)5138130 

Педагог-організатор, 

соціальний педагог, 

практичний психолог 

 

294

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№192 

02000, м. Київ, 

вул. Мілютенка, 5Б, 

тел:(044)5133544 

Медсестра, 

двірник 

 

295

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№301 ім. 

Ярослава 

Мудрого 

02000, м. Київ, 

просп. Володимира Маяковського, 

93В, 

тел:(044)5300691 

сайт:http://school301.in.ua/ 

Вчителі: 

німецької мови, 

початкових класів, 

вихователя ГПД, 

педагог-організатор, 

соціальний педагог, 

прибиральник службових 

4 ст. – 

вчителя 

початкових 

класів, 

прибиральни

ка 

службових 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR5iSIiTC8oGWljx3iCfh7FcbFc2A%3A1574226015830&ei=X8jUXdiLMuqFwPAP4YGNoAI&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+259+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+259+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...120730.121552..121944...0.2..0.182.275.1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.FmEnVU4sFKw&ved=0ahUKEwiYt-DzgPjlAhXqAhAIHeFAAyQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQr9GG08K6V0jM5QtfnSy2m1wnE8A%3A1574226139141&ei=28jUXaGcCIrLrgT1jZzQCQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+263+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+263+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...65739.66486..66706...0.2..0.177.368.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.5t6la1bYUhk&ved=0ahUKEwjh9caugfjlAhWKpYsKHfUGB5oQ4dUDCAs&uact=5
http://school119.mirshkol.com/uk/site/kontakti.html
http://school119.mirshkol.com/uk/site/kontakti.html
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRN-j5jz1mEeBHs7dEUngybKM3FhQ%3A1574248682855&ei=6iDVXZ3pM-3yqwHNw5yoAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+264+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+264+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...17766.21670..21948...0.2..0.131.411.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.Axe0ToJNXaw&ved=0ahUKEwidhp6s1fjlAhVt-SoKHc0hBxUQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNShD95Cp44YXl2aW3f0701EIfnb4g%3A1574248838061&ei=hiHVXf-6A8iGrwSP_ZiQBg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+218+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+218+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...83346.83909..84285...0.2..0.294.681.1j0j2......0....1..gws-wiz.......0i71.jg2_ucBpAQw&ved=0ahUKEwj_lZ_21fjlAhVIw4sKHY8-BmIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR1XnwlQelH9sk0nyEgI9dOnKyyaA%3A1574248923540&ei=2yHVXaq-IKHprgTOlpC4Ag&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+277+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+277+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...7575072.7575836..7576301...0.2..0.93.270.3......0....1..gws-wiz.......0i71.vK__xgQU3X4&ved=0ahUKEwjql4Cf1vjlAhWhtIsKHU4LBCcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR1mwSh4Yg_7jmeSMk2IlQsOa7cAw%3A1574313326769&ei=bh3WXbfOLo2JrwTw9JOwDw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+283+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+283+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...72904.77681..78405...1.2..0.110.365.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.b4Gpdj3WkoU&ved=0ahUKEwi3ve2UxvrlAhWNxIsKHXD6BPYQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSv7BiQApUd5Qv-sh4Tm_ozCEugLg%3A1574313406371&ei=vh3WXY6jFqiMrwTFxLfAAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+238+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+238+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...69252.70862..72651...0.2..0.89.340.4......0....1..gws-wiz.......0i71.uOvQcuAOWOQ&ved=0ahUKEwiO-ue6xvrlAhUoxosKHUXiDRgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR9yTUtE2F77pprdeDpYh_DlpjxuA%3A1574313480130&ei=CB7WXbfPB6aqrgSx7ZTYCA&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+152+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+152+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...462240.463145..463345...0.2..0.89.350.4......0....1..gws-wiz.......0i71.D6q_VndXvhs&ved=0ahUKEwi38_3dxvrlAhUmlYsKHbE2BYsQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTR4SP2PL3K79x9ctEa5nNz1kHbAw%3A1574313944454&ei=2B_WXeKuG6GHrwTE_4eIDQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+190+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+190+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...58561.59961..60710...0.2..0.103.346.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.yxOIvroz4Xc&ved=0ahUKEwji-rG7yPrlAhWhw4sKHcT_AdEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQBoUIWGHrWhgM7J1n_4VmJeB32uw%3A1574314006280&ei=FiDWXc7NEOqIrwTU4J4Q&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+192+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+192+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...204643.205055..205386...0.2..0.91.168.2......0....1..gws-wiz.......0i71.RvVBvCSOYXQ&ved=0ahUKEwjOsO_YyPrlAhVqxIsKHVSwBwIQ4dUDCAs&uact=5
http://school301.in.ua/


приміщень приміщень 

3 ст. – 

вихователя 

ГПД, 

296

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№276 

02000, м. Київ, 

вул. Сержа Лифаря, 14, 

тел:(044)5302086 

Вчитель української мови 

та літератури, 

вихователь ГПД, 

соціальний педагог, 

прибиральник службових 

приміщень, 

гардеробник 

2 ст. - 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

297

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№270 

02000, м. Київ, 

просп. Владимира Маяковского, 

21В, 

тел:(044)5154163 

Вчитель музичного 

мистецтва, 

керівник гуртка, 

робітник з 

обслуговування 

0,5 ст. – 

керівника 

спортивного 

гуртка 

298

. 

Спеціалізована 

школа №23 

02000, м. Київ, 

вул. Путивльська, 35, 

тел: (044)5134054 

Вчитель української мови 

та літератури, 

асистент вчителя 

 

299

. 

Школа І-ІІІ 

ст.№249 

02000, м. Київ, 

вул. Вікентія Беретті, 7, 

тел:(044)5152450 

Асистент вчителя, 

електромонтер, 

робітник з 

обслуговування 

0,5 ст. – 

асистента 

вчителя, 

робітника з 

обслуговуван

ня 

300

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. № 

250 з 

поглибленим 

вивченням 

математики 

02000, м. Київ, 

проспект Володимира 

Маяковського, 49Б, 

тел: (044)5152421 

Двірник, 

гардеробник, 

прибиральник службових 

приміщень 

4 ст. - 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

301

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІ ст. з 

поглибленим 

вивченням 

природничих наук 

- ліцей №293 

02000, м. Київ, 

вул. Милославська, 7, 

тел:(044)5300842 

Вихователь ГПД, 

соціальний педагог, 

асистент вчителя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

робітник з 

обслуговування, 

двірник 

0,5 ст. – 

вихователя 

ГПД, 

соціального 

педагога, 

2 ст. – 

прибиральни

ка 

службових 

приміщень 

302

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№282 

02000, м. Київ, 

вул. Миколи Закревського, 65А, 

тел:(044)5300154 

Робітник з 

обслуговування, 

вихователь ГПД, 

педагог-організатор 

 

303

. 

Школа І-ІІІ ст. № 

212 

02156, м. Київ, 

вул. Академiка Курчатова, 18/2, 

тел:(044)5134009 

Підсобний робітник  

304

. 

НВК Дошкільний 

навчальний заклад 

- школа І-ІІ ст. 

№278 

02000, м. Київ, 

вул. Радосинська, 2А, 

тел:(044)5451274 

Асистент вчителя, 

вчитель-дефектолог 

2 ст. – 

асистента 

вчителя 

305

. 

Школа І ст. №311 02000, м. Київ, 

вул. Милославська, 27, 

тел: (044)5309982 

Вихователь ГПД, 

керівник гуртка, 

медсестра 

1,5 ст. – 

вихователя 

ГПД, 

4 год. – 

керівника 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRuTYj8dV_o2pLly9TX5XEhqXTp0w%3A1574314273503&ei=ISHWXcOoHueArwShj62ACQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+276+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+276+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...248163.249939..250599...0.2..0.198.610.5j1......0....1..gws-wiz.......0i71.vHrsOTvJd54&ved=0ahUKEwiDvaXYyfrlAhVnwIsKHaFHC5AQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSsZTmWd8ajAJQu62jYkcu21aEghQ%3A1574314670523&ei=riLWXfe9H4nRrgS3uauICQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+270+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+270+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...78679.79095..79301...0.2..0.112.187.1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.v4kRsJfm5go&ved=0ahUKEwj3zM2Vy_rlAhWJqIsKHbfcCpEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRSLiT8oEE_rBY37ZGj5mfoNWGjJg%3A1574314750865&ei=_iLWXYa7NKWrrgS-yr7YBQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+23%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+23%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...49782.50276..51180...0.2..0.99.194.2......0....1..gws-wiz.......0i71.8EzAEiZvljQ&ved=0ahUKEwiGsvW7y_rlAhWllYsKHT6lD1sQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSwUK2FVHR3KEPlAYoZmNvaejD6HA%3A1574314803215&ei=MyPWXYndDIycrgT3w6PQCQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+249+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+249+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...354401.356465..356731...0.2..0.115.381.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.J0Zf-aX23is&ved=0ahUKEwjJwvDUy_rlAhUMjosKHffhCJoQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR_jqwOLzmgyWrc8YGbC50IXeqJsQ%3A1574315161126&ei=mSTWXcWwB-HFrgSI8ZTACw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+250+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+250+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...57470.59304..59636...0.2..0.89.335.4......0....1..gws-wiz.......0i71.-NnfhyuPAeE&ved=0ahUKEwiF4cX_zPrlAhXhoosKHYg4BbgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTL48LimRtlcYdphb4fgJSpRQPXHw%3A1574315221972&ei=1STWXYOAO6XrrgSUuYUw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+293+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+293+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...207419.208661..208992...0.2..0.111.299.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.XYYl61bVXtc&ved=0ahUKEwjDvseczfrlAhWltYsKHZRcAQYQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRvicZyInSvfJyETDoZVd3oNq1DDg%3A1574315431970&ei=pyXWXcDuOoKMrwScmbCgDA&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+282+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+282+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...22176.24041..24909...0.2..0.89.344.4......0....1..gws-wiz.......0i71.-btS1EcXBpo&ved=0ahUKEwiA3tiAzvrlAhUCxosKHZwMDMQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ3Vx5dI0-TBTKEXzOFMAQvh4f5CA%3A1574315782182&ei=BifWXb7mCqjIrgS-hIu4AQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+278+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+278+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...1518.2179..2516...0.2..0.105.273.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.JbMMjM6uJME&ved=0ahUKEwi-gdinz_rlAhUopIsKHT7CAhcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTGG011LEJEyoi8d1SxZJjO75K0Uw%3A1574315862115&ei=VifWXbvUBsqJrwSx6IfoAQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+311+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+311+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...74977.75769..76311...0.2..0.103.368.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71._PSY_SGa4Fg&ved=0ahUKEwi71-bNz_rlAhXKxIsKHTH0AR0Q4dUDCAs&uact=5


спортивного 

гуртка, 

5 год. –

гуртковий 

керівник 

медсестра з 

масажу, з 

ЛФК 

306

. 

Вечірня школа № 

18 

02000, м. Київ, 

вул. Братиславська, 14А, 

тел: (044)5131302 

Вчителі: 

математики, 

української мови та 

літератури 

0,5 ст. – 

вчителя 

математики, 

української 

мови та 

літератури 

307

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

№11 

02000, м. Київ, 

вул. Алматинська, 113, 

тел: (044)5687821 

Вчителі:  

початкових класів, 

математики, 

інформатики, 

асистент вчителя, 

вихователь ГПД 

 

308

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

№42 

02090, м. Київ, 

вул. Хорольська, 19, 

тел:(044)5741572 

Вчитель інформатики, 

заступник директора з 

НВР, 

інструктор з фізкультури, 

прибиральниця, 

двірник, 

електрик, 

гардеробник, 

робітник з 

обслуговування 

приміщень 

1 ст. – 

інструктора з 

фізкультури, 

двірника, 

0,5 ст. – 

електрики, 

1,5 ст. – 

гардеробника

, 

робітника з 

обслуговуван

ня 

приміщень 

309

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

№195 ім. В.І. 

Кудряшова 

02000, м. Київ, 

вул. Івана Миколайчука, 17А, 

тел: (044)5506244 

Вчителі: 

початкових класів, 

інформатики, 

математики, 

англійської мови, 

1 ст. – 

вчителя 

інформатики, 

1,5 ст. – 

вчителя 

математики 

310

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

№126 

02090, м. Київ, 

вул. Празька, 14, 

тел: (044)2925078 

Вчителі: 

математики, 

інформатики, 

 

311

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

№81 

02000, м. Київ, 

просп. Павла Тичини, 22А, 

тел:(044)5500231 

Вчителі: 

інформатики, 

біології, 

музики, 

інструктор з фізкультури, 

секретар, 

робітник з 

обслуговування 

приміщень, 

двірник 

1 ст. – 

вчителя 

інформатики, 

біології, 

музики, 

інструктора з 

фізкультури, 

секретаря, 

робітника з 

обслуговуван

ня 

приміщень, 

двірника 

312 Середня 02105, м. Київ, Вчителі: 1 ст. – 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRvAakj8c9QvSg5Iq3OxIz2Fe_dDw%3A1574316216082&ei=uCjWXZLSBP-HwPAP_-ugsAk&q=%D0%92%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%22+18+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%92%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%22+18+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i13l2j0i13i30.1032.7087..7797...0.1..0.111.1885.17j4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i67j0j0i13i5i30j0i8i13i30.2VUDKRtP_Nc&ved=0ahUKEwiSjsv20PrlAhX_AxAIHf81CJYQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQFf3TiQ7Tos_O1ws5ut7ST4vvkFQ%3A1574315939450&ei=oyfWXf6LG4vurgSsyL3YCw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+11+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+11+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i71l8.1053.1053..1225...0.2..0.0.0.......0....1..gws-wiz.2k2I79m8TlQ&ved=0ahUKEwi-6dbyz_rlAhULt4sKHSxkD7sQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNThdu4jh8VPNMEghhL_iviMW0PoaQ%3A1574328919427&ei=V1rWXbfUGa2vrgT6qoog&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+42+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+42+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...281493.282575..282923...0.2..0.271.692.2j0j2......0....1..gws-wiz.......0i71.4Ir8FPAn_rY&ved=0ahUKEwj324GggPvlAhWtl4sKHXqVAgQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTAROoUYuraxzHap_BwEiMI3c3Gmw%3A1574329205413&ei=dVvWXaDhGISKrwSjtoYI&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+195+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+195+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...84250.85850..86157...0.2..0.627.1710.1j1j0j1j0j2......0....1..gws-wiz.......0i71.z5fdja8jqpI&ved=0ahUKEwjg77CogfvlAhUExYsKHSObAQEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTMAQ4fZEgGFh0Bf8mOuknpBnAmZQ%3A1574329292698&ei=zFvWXdClKoOHwPAPkcawuAI&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+126+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+126+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...95716.97544..97968...0.2..0.197.365.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.VbtJfV5vww0&ved=0ahUKEwjQu4DSgfvlAhWDAxAIHREjDCcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSjqKIEku_27BtZ8vpc8QDgeriiCg%3A1574329391853&ei=L1zWXfDaM8jLrgT2jIf4CQ&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+81+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+81+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...513693.514584..514926...0.2..0.234.412.2j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.FuPw3z0oTWk&ved=0ahUKEwiwrqSBgvvlAhXIpYsKHXbGAZ8Q4dUDCAs&uact=5


. загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

№146 

просп. Миру, 11, 

тел:(044)2922215 

початкових класів, 

вихователь ГПД, 

електрик 

вихователя 

ГПД 

313

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

№228 

02000, м. Київ, 

вул. Березняківська, 34, 

тел: (044)5503267 

Вихователь ГПД, 

вчитель інформатики, 

заступник директора з 

НВР 

0,5 ст. – 

вихователя 

ГПД, 

 

314

. 

Гімназія «Києво-

Могилянський 

колегіум» 

02000, м. Київ, 

вул. Теодора Драйзера, 9А, 

тел:(044)5471390 

Вчитель інформатики  

315

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№246 з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

02183, м. Київ, 

вул. Миколи Кибальчича, 7, 

тел: (044)5129064 

Вчитель математики  

316

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ст.№224 

02183, м. Київ, 

вул. Миколи Кибальчича, 5, 

тел:(044)5128382 

Вчитель інформатики  

317

. 

Спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. 

№234 з 

поглибленим 

вивченням 

економіки і права 

02000, м. Київ, 

вул. Райдужна, 12, 

тел:(044)5425729 

Вчитель математики  

318

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

№103 

02000, м. Київ, 

вул. Алматинська, 89, 

тел:(044)5688314 

Вчитель інформатики  

319

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа №66 

02000, м. Київ, 

вул. Каунаська, 2, 

тел: (044)2927085 

Вчитель інформатики  

320

. 

Середня 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

№182 

02000, м. Київ, 

бул. Ігоря Шамо, 17, 

тел:(044)2956806 

Вчитель англійської мови  

321

. 

Гімназія №136 02000, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 29/3, 

тел: (044)3623160 

Вчитель німецької мови 18 год – 

вчителя 

німецької 

мови 

322

. 

Школа І-ІІІ ст. 

№27 

04128, м. Київ, 

вул. Академіка Туполєва, 20Є, 

тел: (044)4005388, 

(096)3515935 – Олена Іванівна 

Вчитель початкових 

класів 

 

323

. 

ЗНЗ  №305 02088, м. Київ, 

вул. Євгенія Харченка, 53, 

тел: (044) 5648441 

Вчитель початкових 

класів, 

вихователь групи 

продовженого дня 

 

2 ст. – 

вчителя 

початкових 

класів, 

вихователя 

групи 

продовженог

о дня 

Заклади дошкільної освіти 

1. 1

. 

ШДС «ім. 
С.Русової» 

02020, м. Київ, 

просп. Правди, 82, 

Вихователь ГПД, 

вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

1 ст. – вихователя 

ГПД, 

вихователя, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSjxLYvMohpLwfu8ks3j4sAQgJiiA%3A1574329908078&ei=NF7WXZm_BM3orgT4nLdY&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+146+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+146+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...262627.264304..265530...0.2..0.255.688.3j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.5z2VvGVmJLY&ved=0ahUKEwiZqbj3g_vlAhVNtIsKHXjODQsQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSpd52tQM0xH-j0_jPKIRmfqNJDlQ%3A1574330174848&ei=Pl_WXZu3M7yHwPAPh6-wkA0&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+228+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+228+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i71l8.249523.250768..251080...0.2..0.0.0.......0....1..gws-wiz.U0MWTBMX5WM&ved=0ahUKEwibztL2hPvlAhW8AxAIHYcXDNIQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ02s8wrbySqDI1e0YlGIUmhyhxrA%3A1574317398342&ei=Vi3WXaXRFM6GrwS1qYaIBA&q=%D0%9A%D0%9C%D0%9A+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%9A%D0%9C%D0%9A+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0j0i7i30l9.1230954.1234412..1235089...0.0..0.91.400.5......0....1..gws-wiz.......0i67.VBsnAFXkWVM&ved=0ahUKEwil1Kqq1frlAhVOw4sKHbWUAUEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSzI6WATGgF8CDfLvlLRxG9rdxwPw%3A1574330427491&ei=O2DWXd3PHaz1qwG-qJ2YBw&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+246+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+246+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...929.2371..3234...0.2..0.117.393.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.lJSk-ZHi2Gc&ved=0ahUKEwid2Y7vhfvlAhWs-ioKHT5UB3MQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR81ESqBjKFkQkErc45mdvFBs6BeA%3A1574331425121&ei=IWTWXeWDB62HrwSa_4uoBg&q=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+224+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+224+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...66718.69410..70119...0.2..0.115.392.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.ruUFr9VUV8w&ved=0ahUKEwilmOnKifvlAhWtw4sKHZr_AmUQ4dUDCAs&uact=5
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Тел: (044)434-53-33 кухар кухаря, 

0,75 ст. – 

інструктора з 

фізкультури 

2.  ШДС «Паросток» 04123, м. Київ, 

вул. Западинська, 11, 

тел: (044)4338770 

Асистент вихователя, 

вихователя, 

прибиральниця службових 

приміщень 

1 ст. – асистента 

вихователя, 

прибиральниці 

службових 

приміщень 

2 ст. - вихователя 

3.  ДНЗ №563 04208. м. Київ, 

просп. Свободи, 44А, 

тел:(044)4343122 

Асистент вихователь, 

вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

керівник гуртка, 

практичний психолог, 

двірник, 

помічник вихователя 

1 ст. – асистент 

вихователя, 

інструктора з 

фізкультури, 

керівника гуртка, 

0,85 ст. – 

вихователя, 

0,75 ст. – 

практичного 

психолога, 

1,5 ст. – двірника, 

2 ст. – помічника 

вихователя 

4.  ДНЗ №45 04123, м.Київ, 

вул. Межова, 17, 

тел: (044)4345433 

Дієтична сестра, 

завгосп, 

помічник вихователя 

1 ст. – дієтичної 

сестри, 

завгоспа, 

помічника 

вихователя 

5.  ДНЗ №763 04215, м. Київ, 

просп. Василя Порика, 

3Б, 

тел: (044)4345780 

Вихователь, 

керівник гуртка, 

двірника, 

дієтична сестра, 

1 ст. – вихователя, 

0,75 ст. – керівника 

гуртка, 

2 ст. – двірника 

6.  ДНЗ №47 м. Київ, 

вул. Сирецька, 32/1, 

тел: (044)4328729 

Вихователь 1 ст. – вихователя 

 

7.  Будинок дитячої 

творчості 

04070, м. Київ, 

Контрактова площа, 12, 

тел:(044) 425-34-92, 

сайт: http://dom-na-

podole.kiev.ua/ 

Методист ПНЗ 1 ст. – методиста 

ПНЗ 

8.  Навчально-

реабілітацаційний 

центр №6 

04123. м. Київ, 

вул. Світлицького, 31/7, 

тел:(044)4345766 

Вихователь інтернатів 

вчитель хімії 

2 ст. – вихователя 

інтернатів, 

1 ст. – вчителя хімії 

9.  ДНЗ № 424 02000, м. Київ, 

бул. Дружби Народів, 

32б, 

тел:(044)2850508 

Медична сестра, 

дієт. сестра, 

вихователь, 

помічник вихователя, 

робітник по обл. будівель 

1 ст. – медичної 

сестри, 

0,5 ст. – дієт. сестри, 

1,2 ст. – вихователя, 

4 ст. – помічника 

вихователя, 

0,5 ст. - робітника по 

обл. будівель 

10.  ДНЗ № 720 01103, м. Київ, 

бул. Дружби Народів, 

20А, 

тел: (044)5291561 

Медична сестра, 

дієт. сестра, 

вихователь, 

методист, 

асистент вихователя, 

музичний керівник, 

0,5 ст. – медичної 

сестри, 

методиста, 

кастелянки, 

прибиральника 

службових 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTRtn1AerhB1H7c25EYcCMehWb2-g%3A1573537076364&ei=NEXKXYXuFdHKwQLziqToDA&q=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%22%2C+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D0%A8%D0%94%D0%A1+%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.1.0.38.2799.6687..8796...0.2..0.118.849.6j3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.Qcfk-U3nceE
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTRtn1AerhB1H7c25EYcCMehWb2-g%3A1573537076364&ei=NEXKXYXuFdHKwQLziqToDA&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96563+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96563+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...175269.185106..185868...0.1..0.332.1132.4j4j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i20i263j0j0i7i30j0i131j0i7i10i30j0i30.bC9tWqUFuA4&ved=0ahUKEwiF2Oiz-uPlAhVRZVAKHXMFCc0Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRoAlCexrVdChKfQu5hmVOVKnhd7Q%3A1573537946865&ei=mkjKXcy4NJGjwAL--biwCQ&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%9645+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%9645+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...477651.478291..479133...0.2..0.111.300.1j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i10i30.n6KwsEv81bo&ved=0ahUKEwjM7fPS_ePlAhWREVAKHf48DpYQ4dUDCAs&uact=5
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кухар, 

підсобний працівник, 

кастелянка, 

прибиральник службових 

приміщень 

 

приміщень 

0,25 ст. – дієт. 

сестри, 

3 ст. – вихователя, 

2 ст. – асистента 

вихователя, 

1 ст. – музичного 

керівника, 

кухара, 

підсобного 

працівника 

11.  ДНЗ № 228 01042, м. Київ, 

вул. Глазунова, 3, 

тел:(044)5293292 

Робітник по обл. будівель, 

завгосп, 

інструктор з фізкультури, 

медична сестра 

0,5 ст. - робітника по 

обл. будівель, 

завгоспа, 

0,75 ст. – 

інструктора з 

фізкультури, 

1 ст. – медичної 

сестри 

12.  ДНЗ № 458 02000, м. Київ, 

вул. Бастіона, 16а, 

тел:(044)2854133 

Двірник, 

прибиральник службових 

приміщень, 

інструктор з фізкультури, 

помічник вихователь, 

вихователь 

1 ст. – двірника, 

прибиральника 

службових 

приміщень, 

вихователя, 

0,5 ст. – інструктора 

з фізкультури, 

1,5 ст. – помічника 

вихователя 

13.  ДНЗ № 265 01103, м. Київ, 

бул. Дружби Народів, 

22А, 

тел:(044)5297346 

Прибиральник службових 

приміщень, 

помічник вихователь, 

 

1,5 ст. - 

прибиральника 

службових 

приміщень, 

2,6 ст. - помічника 

вихователя 

14.  ДНЗ № 141 01004, м. Київ, 

вул. Басейна, 15А, 

тел: (044)2876897 

Кухар, 

помічник вихователя 

1 ст. – кухара, 

3 ст. – помічника 

вихователя 

15.  ДНЗ № 653 01011, м. Київ, 

вул. Сергія Гусовського, 

2А, 

тел: (044)2545796 

Практичний психолог, 

помічник вихователя, 

вихователь 

 

1 ст. – практичного 

психолога, 

помічника 

вихователя, 

вихователя 

16.  ДНЗ № 107 01024, м. Київ, 

вул. Лютеранська, 17А, 

тел:(044)2780843 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

музичний керівник 

 

1 ст. – вихователя, 

музичного 

керівника, 

3 ст. - помічника 

вихователя 

17.  ДНЗ № 632 01011, м. Київ, 

пров.Телеграфний, 2, 

тел:(044)2807659 

Інструктор з фізкультури, 

вихователь 

1 ст. – інструктора з 

фізкультури, 

5 ст. - вихователя 

18.  ДНЗ № 273 01133, м. Київ, 

бул. Лесі Українки, 9А, 

тел: (044)2850222 

Старша медична сестра, 

вихователь, 

помічник вихователь 

 

1 ст. – старшої 

медичної сестри, 

2 ст. - вихователя, 

0,75 ст. - помічника 

вихователь 

19.  ДНЗ № 457 01042, м. Київ, 

вул. Чигоріна, 61, 

Помічник вихователя, 

вихователь 

1,75 ст. - помічника 

вихователя, 
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тел:(044)2854572 5 ст. - вихователя 

20.  ДНЗ № 298 01042, м. Київ, 

бул. Дружби Народів, 

29А, 

тел:(044)2856538 

Помічник вихователя, 

вихователь 

2,5 ст. - помічника 

вихователя, 

2 ст. - вихователя 

21.  ДНЗ № 143 01133, м. Київ, 

бул. Лесі Українки, 24А, 

тел: (044)2864523 

Помічник вихователя 2 ст. - помічника 

вихователя 

22.  ДНЗ № 498 01021, м. Київ, 

вул. Інститутська, 14А, 

тел: (044)2536423 

Вихователь 2 ст. - вихователя 

23.  ДНЗ № 325 01042, м. Київ, 

бул. Дружби Народів, 7А, 

тел: (044)5291573 

Медична сестра 1 ст. - медичної 

сестри 

24.  ДНЗ № 1 01010, м. Київ, 

пров. Аскольдів, 5, 

тел:(044)2807532 

Медична сестра 1 ст. - медичної 

сестри 

25.  ДНЗ № 104 04078, м. Київ, 

вул. Полкова, 58, 

тел:(044)4349483 

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

музичний керівник, 

практичний психолог, 

соціальний педагог, 

дієтична сестра, 

медична сестра 

2 ст. – вихователя, 

1 ст. – інструктора з 

фізкультури, 

музичного 

керівника, 

практичного 

психолога, 

соціального 

педагога, 

медичної сестри, 

0,5 ст. - дієтичної 

сестри 

26.  ДНЗ № 482 04136, м. Київ, 

вул. Маршала Гречка, 

14А, 

тел: (044)4003270 

Соціальний педагог, 

практичний психолог, 

керівник гуртка, 

інструктор з фізкультури, 

електромонтер з ремонту 

та обслуг. електроніки 

1 ст. – соціального 

педагога, 

практичного 

психолога, 

електромонтера з 

ремонту та обслуг. 

електроніки, 

1,25 ст. – керівника 

гуртка,  

інструктора з 

фізкультури 

27.  ДНЗ № 775 04108, м. Київ, 

вул. Наталії Ужвій, 4Б, 

тел: (044)4607052 

Вихователь, 

керівник гуртка, 

музичний керівник, 

дієтична сестра, 

електромонтер з ремонту 

та обслуг. електроніки, 

кухар, 

медична сестра, 

помічник вихователя, 

прибиральниця службових 

приміщень 

1 ст. – вихователя, 

дієтичної сестри, 

кухара, 

помічника 

вихователя, 

прибиральниці 

службових 

приміщень, 

1,63 ст. - керівника 

гуртка, 

1,25 ст. – музичного 

керівника, 

0,5 ст. - 

електромонтера з 

ремонту та обслуг. 

електроніки, 

медичної сестри 
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28.  ДНЗ № 679 04215, м. Київ, 

просп. Георгія Гонгадзе, 

32Д, 

тел:(044)4337655 

Старша медична сестра, 

помічник вихователя, 

кухар, 

дієтична сестра, 

двірник, 

практичний психолог 

1 ст. – старшої 

медичної сестри, 

кухара, 

двірника, 

дієтичної сестри, 

практичного 

психолога, 

2 ст. - помічника 

вихователя 

29.  ДНЗ № 803 М. Київ, 

просп.Порика, 14 в, 

тел: (044)4338568 

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

керівник гуртка, 

кухар, 

електромонтер з ремонту 

та обслуг. електроніки, 

помічник вихователя 

1 ст. – вихователя, 

кухаря, 

помічника 

вихователя, 

0,75 ст. - інструктора 

з фізкультури,  

керівника гуртка, 

0,5 ст. - 

електромонтера з 

ремонту та обслуг. 

електроніки 

30.  ДНЗ № 307 04070, м. Київ, 

вул. Братська, 7/11, 

тел:(044)4250565 

Прибиральниця службових 

приміщень, 

помічник вихователя, 

медична сестра, 

підсобний робітника, 

вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

двірник, 

дієтична сестра, 

електромонтер з ремонту 

та обслуг. електроніки 

1 ст. – 

прибиральниці 

службових 

приміщень, 

медичної сестри, 

підсобного 

робітника, 

двірника, 

3 ст. - помічника 

вихователя, 

вихователя, 

0,75 ст. - інструктора 

з фізкультури, 

0,5 ст. –дієтичної 

сестри, 

електромонтера з 

ремонту та обслуг. 

електроніки 

31.  ДНЗ № 449 04080, м. Київ, 

вул. Тульчинська, 7, 

тел:(044)4685231 

Електромонтер з ремонту 

та обслуг. електроніки, 

дієтична сестра, 

інструктор з фізкультури, 

керівник гуртка 

 

0,5 ст. – 

електромонтера з 

ремонту та обслуг. 

електроніки, 

1 ст. – дієтичної 

сестри, 

1,25 ст. – керівника 

гуртка, 

2,5 ст. – інструктора 

з фізкультури 

32.  ДНЗ № 570 04208, м. Київ, 

просп. Георгія Гонгадзе, 

16, 

тел:(044)4343200 

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

керівник гуртка, 

вихователь-методист, 

двірник, 

дієтична сестра, 

кухар, 

помічник вихователя, 

підсобний робітник 

2 ст. – вихователя, 

помічника 

вихователя, 

1 ст. - інструктора з 

фізкультури, 

керівника гуртка, 

вихователя-

методиста, 

двірника, 
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дієтичної сестри, 

кухара, 

підсобного 

робітника 

33.  ДНЗ № 626 04208, м. Київ, 

просп. Правди, 108А, 

тел: (044)4332419 

Вихователь, 

дієтична сестра, 

помічник вихователя, 

підсобний робітник, 

прибиральниця службових 

приміщень 

2 ст. – вихователя, 

помічника 

вихователя, 

1 ст. – дієтичної 

сестри, 

підсобного 

робітника, 

прибиральниці 

службових 

приміщень 

34.  ДНЗ № 120 04071, м. Київ, 

вул. Костянтинівська, 

13А, 

тел:(044)4825652 

Прибиральниця службових 

приміщень, 

керівник гуртка 

1 ст. –

прибиральниці 

службових 

приміщень, 

керівника гуртка 

35.  ДНЗ № 162 04071, м. Київ, 

вул. Оболонська, 5, 

тел:(044)4625162 

Помічник вихователя, 

підсобний робітник, 

кухар, 

практичний психолог, 

вихователь – методист 

1 ст. - помічника 

вихователя, 

підсобного 

робітника, 

2 ст. – кухара, 

0,5 ст. – практичного 

психолога, 

вихователя 

методиста 

36.  ДНЗ № 763 04215, м. Київ, 

просп. Василя Порика, 

3Б, 

тел:(044)4345780 

Медична сестра, 

завгосп, 

дієтична сестра 

0,75 ст. – медичної 

сестри, 

1 ст. – завгосп, 

0,5 ст. – дієтичної 

сестри 

37.  ДНЗ № 142 04208, м. Київ, 

просп. Правди, 96А, 

тел: (044)4343233 

Помічник вихователя, 

медична сестра, 

кухар 

1 ст. - помічника 

вихователя,  

медичної сестри, 

кухаря 

38.  ДНЗ № 268 02000, м. Київ, 

вул. Копилівська, 6, 

тел:(044)4682273 

Помічник вихователя, 

підсобний робітник, 

вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

керівник гуртка 

1 ст. - помічника 

вихователя, 

1,5 ст. - підсобного 

робітника, 

2 ст. – вихователя, 

0,75 ст. - інструктора 

з фізкультури, 

керівника гуртка 

39.  ДНЗ № 104 04078, м. Київ, 

вул. Полкова, 58, 

тел: (044)4349483 

Старша медична сестра, 1 ст. – старшої 

медичної сестри 

40.  ДНЗ № 25 04208, м. Київ, 

просп. Василя Порика, 

14А, 

тел: (044)4348801 

Помічник вихователя, 

кухар, 

інструктор з фізкультури, 

керівник гуртка 

 

1 ст. - помічника 

вихователя, 

кухара, 

0,63 ст. - інструктора 

з фізкультури, 

керівника гуртка 

 

 

41.  ДНЗ № 339 М. Київ, Вихователь – методист, 1 ст. – вихователя – 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQUCnKyZbiYvZ5pE7gblPhskF5I9g%3A1573713353393&ei=yfXMXZTcF9GFrwSphIy4Bg&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+626+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+626+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...707432.709723..710883...0.2..0.96.524.6......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30j0i30.w5S4XcMdknA&ved=0ahUKEwjU5KCLi-nlAhXRwosKHSkCA2cQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSr89ryVYzaCp7qQI8fwriQBurvLg%3A1573714065564&ei=kfjMXY3zIcznrgSr9ofQBg&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+120+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+120+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...665465.667327..667530...0.2..0.127.593.4j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i30j0i7i5i30.f-IaLwq8C7o&ved=0ahUKEwjN_-vejenlAhXMs4sKHSv7AWoQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSuXFi_3ZnH1E0uaVm6GLIgvsTJaw%3A1573717696980&ei=wAbNXaysO-qJwPAP3JOXuAg&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+162+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+162+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...213077.215081..215938...0.2..0.159.479.2j2......0....1..gws-wiz.......0i71.1BSjhBpjQL4&ved=0ahUKEwisjLiim-nlAhXqBBAIHdzJBYcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQbW5Dvopirh7_g07w1QuVvOE-_zQ%3A1573717914285&ei=mgfNXfbvEIWprgTaube4Dw&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+763+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+763+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...391854.395050..395751...0.2..0.115.472.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.CbvtAR_eDIA&ved=0ahUKEwj2pIeKnOnlAhWFlIsKHdrcDfcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ6Yn8_xnprfx7BUjA26EeVul57Wg%3A1573718311200&ei=JwnNXbT1C4_qrgS-34qwDw&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+142+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+142+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...223480.225803..226328...0.2..0.459.1571.0j2j2j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.ePnZGxB6oSc&ved=0ahUKEwj0pKnHnenlAhUPtYsKHb6vAvYQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQLlN8jSOVAFL2wuFN3wEbtM7fg-g%3A1573718539040&ei=CwrNXcOLAuyHwPAPqbmE0AE&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+268+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+268+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...169511.171786..172070...0.2..0.185.548.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.zg4cyKIafYg&ved=0ahUKEwiDvfuznunlAhXsAxAIHakcARoQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQISXp8VHneWaxLzZOnx6vK4yrswQ%3A1573718712587&ei=uArNXb60I_KFrwTA5zA&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+104+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+104+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...227602.229462..230299...0.2..0.94.440.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.H_k-DuVKvgQ&ved=0ahUKEwi-8NuGn-nlAhXywosKHcAzDAAQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSZ6c5WJ2ZQSlqGYUoJadAUFaGp8g%3A1573718944086&ei=oAvNXaGABYiFwPAPlp2ImAE&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+25+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+25+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...92840.94300..94646...0.2..0.268.798.2j1j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.vGVq-TfS0N0&ved=0ahUKEwih0I31n-nlAhWIAhAIHZYOAhMQ4dUDCAs&uact=5


вул.Володимирська, 71, 

тел: (044)2270150 

керівник гуртка, 

двірник, 

кухар 

методиста, 

двірника, 

кухаря, 

0,75 ст. – керівника 

гуртка 

42.  ДНЗ № 151 04136, м. Київ, 

вул. Маршала Гречка, 

10Б, 

тел:(044)4003122 

Кухар, 

музичний керівник 

1 ст. – кухаря, 

музичного керівника 

43.  ДНЗ № 556 04215, м. Київ, 

просп. Свободи, 32А, 

тел:(044)4343044 

Дієтична сестра, 

керівник гуртка, 

вихователь, 

вихователь – методист, 

інструктор з фізкультури 

0,5 ст. – дієтичної 

сестри, 

1 ст. – керівника 

гуртка, 

вихователя – 

методиста, 

інструктора з 

фізкультури, 

2 ст. – вихователя 

44.  ДНЗ № 188 04136, м. Київ, 

вул. Маршала Гречка, 6А, 

тел:(044)4002568 

Дієтична сестра, 

керівник гуртка, 

інструктор з фізкультури 

0,5 ст. – дієтичної 

сестри, 

1 ст. – керівника 

гуртка,  

інструктора з 

фізкультури 

45.  ДНЗ № 56 04215, м. Київ, 

пров. Межовий, 7А, 

тел:(044)4348821 

Вихователь, 

практичний психолог, 

інструктор з фізкультури 

2 ст. – вихователя, 

0,5 ст. – практичного 

психолога, 

0,75 ст. – 

інструктора з 

фізкультури 

46.  ДНЗ № 486 04136, м. Київ, 

вул. Маршала Гречка, 

20Д, 

тел: (044)4436618 

Вихователь, 

керівник гуртка, 

інструктор з фізкультури, 

3 ст. – вихователя, 

1 ст. – керівника 

гуртка,  

інструктора з 

фізкультури 

47.  ДНЗ № 777 04108, м. Київ, 

просп. Свободи, 2Б, 

тел:(044)4343085 

Вихователь 1,76 ст. - вихователя 

48.  ДНЗ № 435 04123, м. Київ, 

вул. Межова, 22А, 

тел:(044)4346079 

Інструктор з фізкультури 1 ст. - інструктора з 

фізкультури 

49.  ДНЗ № 8 04108, м. Київ, 

вул. Наталії Ужвій, 7А, 

тел:(044)4609971 

Помічник вихователя 1 ст. - вихователя 

50.  ДНЗ № 72 04108, м. Київ, 

вул. Новомостицька, 3Д, 

тел: (044)4609605 

Помічник вихователя 1 ст. - вихователя 

51.  ДНЗ № 319 02000, м. Київ, 

просп. Гагаріна Ю., 20А, 

тел:(044)5590388 

Музичний керівник, 

вихователь, 

практичний психолог 

 

52.  ДНЗ № 438 02000, м. Київ, 

бул. Перова, 13А, 

тел: (044)5421456 

Музичний керівник, 

вихователь, 

керівник гуртка, 

медсестра з дієт. 

харчування 

 

53.  ДНЗ № 691 

"Джерельце" 

02000, м. Київ, 

вул. Митрополита Андрея 

Музичний керівник, 

вихователь, 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQxIxDg6-LOJUKRsIPpTVhHUZ_9JQ%3A1573719257652&ei=2QzNXdqlJ-OtrgSP7K7IBA&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+151+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+151+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...179601.181582..181976...0.2..0.471.1159.1j2j0j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.2pQNIaTfeHM&ved=0ahUKEwia9s-KoenlAhXjlosKHQ-2C0kQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQEbEX7Zdvu9MK3b6ijxR2gjHDpZg%3A1573719699248&ei=kw7NXbjfDpKHrwS5qpXgAg&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+556+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+556+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...265342.266634..267053...0.2..0.218.766.2j2j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.agkAwErfnjc&ved=0ahUKEwj49JjdounlAhWSw4sKHTlVBSwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR8UtNQbuylpibtpYeParTL3LkpMg%3A1573719967881&ei=nw_NXdKuNaX3qwGSpa_QAw&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+188+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+188+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...466940.468224..469592...0.2..0.153.497.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.NMYj3RZftDA&ved=0ahUKEwiS-qTdo-nlAhWl-yoKHZLSCzoQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQJ8NVP-WdAY2bq9vzbs2vx3kE8jQ%3A1573720438650&ei=dhHNXa-pJ8KwrgShsbOgCQ&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+56+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+56+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...153404.153961..154596...0.2..0.102.299.1j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.Jhp0YLPoskE&ved=0ahUKEwivvOK9penlAhVCmIsKHaHYDJQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQt9XS2hdRR_P0meFdXnNLfAznUrA%3A1573720594880&ei=EhLNXaiTNYPrrgTA8bKICg&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+486+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+486+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...230869.233873..235804...0.2..0.118.587.3j3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.-RNBrbQYwYI&ved=0ahUKEwio5KGIpunlAhWDtYsKHcC4DKEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQE3UM17-NZ09UlwL1Aa55BZYN-Ug%3A1573720832052&ei=_xLNXdbRN-mqrgTM67HoAQ&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+777+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+777+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...152292.153758..154042...0.2..0.383.919.2-1j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.pjPNpajMj6Q&ved=0ahUKEwiWzaX5punlAhVplYsKHcx1DB0Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSrJbwHFHSZiR3ZQjq7kxkDupeP9Q%3A1573720988284&ei=nBPNXcbWEOjJrgTMmLuIBA&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+435+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+435+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...59615.64834..65204...0.2..0.142.404.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.nlwAFSol6tE&ved=0ahUKEwjGlO3Dp-nlAhXopIsKHUzMDkEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSDU9Cj_v2nHSEAq81db3tqzQYGjg%3A1573721055798&ei=3xPNXZGlMKeHwPAP-tKwwA0&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+8+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+8+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...53719.61646..61994...0.2..0.105.279.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.TRehXvfXhHQ&ved=0ahUKEwjRkIbkp-nlAhWnAxAIHXopDNgQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQFMv5G_WmjC76NkKO1VP651a23aA%3A1573721119213&ei=HxTNXd3JDJL3qwGAjLOADw&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+72+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+%E2%84%96+72+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...66687.67790..68788...0.2..0.167.346.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.Ak-rrB0Bmsw&ved=0ahUKEwid1aSCqOnlAhWS-yoKHQDGDPAQ4dUDCAs&uact=5
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Шептицького, 24Б, 

тел: (044)5172855 

практичний психолог, 

керівник гуртка, 

помічник вихователя, 

лікар, 

старша медична сестра, 

двірник 

54.  ДНЗ № 446 02000, м. Київ, 

вул. Празька, 4/1, 

тел:(044)5596454 

Вихователь, 

практичний психолог 

 

55.  ДНЗ № 501 02000, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 11/3, 

тел:(044)2957818 

Музичний керівник  

56.  ДНЗ № 616 02000, м. Київ, 

вул. Челябінська, 9А, 

тел: (044)5177836 

Музичний керівник  

57.  ДНЗ № 655 02000, м. Київ, 

вул. Курнатовського, 4В, 

тел:(044)5120805 

Музичний керівник  

58.  ДНЗ № 62 

"Зернятко" 

02000, м. Київ, 

вул. Алматинська, 39-Б, 

тел: (044)5689406 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

медсестра з дієт. 

 

59.  ДНЗ № 166 

"Горобинка" 

02000, м. Київ, 

просп. Павла Тичини, 

28а, 

тел: (044)5539868 

Вихователь, 

двірник, 

помічник вихователя, 

старша медична сестра 

 

60.  ДНЗ № 416 

"Іскорка" 

03040, м. Київ,  

вул. Маричанська, 10А, 

тел: (044)2573196 

Вихователі, 

практичний психолог 

 

61.  ДНЗ № 303 

"Теремок" 

02000, м. Київ,  

вул. Юрія Шумського, 

6А, 

тел:(044)5505019 

Вихователь, 

медична сестра, 

медсестра з дієт. харч. 

 

62.  ДНЗ № 441 02000, м. Київ, 

Русанівська набережна, 

12/3, 

тел:(044)2951675 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

медсестра з дієт. харч. 

 

63.  ДНЗ № 452 02000, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 41/2, 

тел:(044)2950659 

Вихователь, 

помічник вихователя 

 

64.  ДНЗ № 481 02000, м. Київ, 

бул. Перова, 8А, 

тел:(044)5407850 

Вихователь, 

лікар 

 

65.  ДНЗ № 404 02000, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 35/2, 

тел: (044)5173942 

Практичний психолог, 

помічник вихователя, 

медсестра з дієт. харч., 

двірник 

 

66.  ДНЗ № 444 02000, м. Київ, 

вулиця Міста Шалетт, 

10А, 

тел: (044)5438720 

Керівник гуртка, 

помічник вихователя 

 

67.  ДНЗ № 461 02125, м. Київ,  

вул. Алішера Навої, 78А, 

тел: (044)2274968 

Помічник вихователя, 

старша медична сестра, 

медсестра з дієт. харч. 

 

68.  ДНЗ № 505 02000, м. Київ, 

вул. Миропільська, 35А, 

тел:(044)5438509 

Керівник гуртка, 

лікар 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTcNYQ1O-LNb0__lhinZuWQjE31ow%3A1574341212070&ei=XIrWXe_4A46KrwTii7bwBQ&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96691+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96691+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...133700.140479..141083...0.2..0.76.295.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i10i30.fn-L2hmFRgE&ved=0ahUKEwjvls2FrvvlAhUOxYsKHeKFDV4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRVYpO23BIEujNWQz-AYAJeicUJRg%3A1574341837011&ei=zYzWXbUth_irAZWgiLAJ&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96446+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96446+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...5406.6870..7398...0.2..0.97.280.3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i10i30.sSa82HqtQY4&ved=0ahUKEwj1x8yvsPvlAhUH_CoKHRUQApYQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRVYpO23BIEujNWQz-AYAJeicUJRg%3A1574341837011&ei=zYzWXbUth_irAZWgiLAJ&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96501+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96501+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...72804.74941..75215...0.3..0.238.688.5j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i10i30j0i7i30j0i30.s_zS4W69nXo&ved=0ahUKEwj1x8yvsPvlAhUH_CoKHRUQApYQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ8Xa0s6k9oE7g42ofzfcBoRcIv2w%3A1574341979199&ei=W43WXfLtC8uvrgTP4ayAAQ&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96616+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96616+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...873.873..1163...0.2..0.74.74.1......0....1..gws-wiz.......0i71.PHJRs9T6mkM&ved=0ahUKEwiyh7PzsPvlAhXLl4sKHc8wCxAQ4dUDCAs&uact=5
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69.  ДНЗ № 521 02000, м. Київ, 

вул. Генерала Жмаченка, 

6, 

тел:(044)5439809 

Вихователь, 

помічник вихователя 

 

70.  ДНЗ № 53 02000, м. Київ, 

вул. Райдужна, 17В, 

тел:(044)5426804 

Вихователь, 

помічник вихователя 

 

71.  ДНЗ № 522 02000, м. Київ, 

вул. Амвросія Бучми, 5А, 

тел:(044)2941977 

Вихователь, 

керівник гуртка 

 

72.  ДНЗ № 525 02000, м. Київ, 

просп. Павла Тичини, 

14В, 

тел:(044)5502076 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

медсестра з дієт. 

харчування 

 

73.  ДНЗ № 566 02000, м. Київ, 

вул. Всеволода Нестайка, 

5А, 

тел:(044)5172545 

Вихователь, 

практичний психолог, 

старша медична сестра, 

медсестра з дієт.  

 

74.  ДНЗ № 576 02000, м. Київ, 

бульвар Ігоря Шамо, 9/1, 

тел:(044)2955950 

Вихователь  

75.  ДНЗ № 577 02000, м. Київ, 

вул. Амвросія Бучми, 6/1, 

тел: (044)5500351 

Вихователь, 

медсестра з дієт. 

харчування, 

двірник 

 

76.  ДНЗ № 671 02183, м. Київ, 

просп. Генерала Ватутіна, 

22В, 

тел: (044)5128376 

Вихователь, 

медсестра з дієт. 

харчування 

 

77.  ДНЗ № 672 02000, м. Київ, 

вул. Миколи Кибальчича, 

17, 

тел: (044)5108989 

Вихователь, 

помічник вихователя 

 

78.  ДНЗ № 680 02000, м. Київ, 

вул. Гродненська, 11А, 

тел: (044)5599770 

Вихователь, 

практичний психолог, 

помічник вихователя, 

двірник 

 

79.  ДНЗ № 688 02000, м. Київ, 

вул. Петра Вершигори, 

9Б, 

тел: (044)5425028 

Вихователь, 

практичний психолог, 

керівник гуртка 

 

80.  ДНЗ № 691 02000, м. Київ, 

вул. Митрополита Андрея 

Шептицького, 24Б, 

тел:(044)5172855 

Вихователь  

81.  ДНЗ № 244 02000, м. Київ, 

вул. Червоноткацька, 

17А, 

тел: (044)5596167 

Вихователь  

82.  ДНЗ № 700 02000, м. Київ, 

вул. Рогозівська, 4, 

тел:(044)5688081 

Вихователь, 

керівник гуртка, 

старша медична сестра, 

 

83.  ДНЗ № 703 02000, м. Київ, 

вул. Рогозівська,10А, 

тел:(044)5688041 

Вихователь  

84.  ДНЗ № 409 02000, м. Київ, Практичний психолог,  

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQAO0eEwVuHlDybuKHGl6xd57QjIQ%3A1574357795444&ei=I8vWXZbsGvLJrgSI75qYBw&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%9653+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%9653+%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...159335.160331..160648...0.2..0.130.301.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i30.t-azAStz99U&ved=0ahUKEwjWiZbp6_vlAhXypIsKHYi3BnMQ4dUDCAs&uact=5


вул. Юності, 12, 

тел: (044)5132218 

Вихователь-методист, 

85.  ДНЗ № 503 02000, м. Київ, 

вул. Олександра 

Бойченка, 9А, 

тел: (044)5132768 

Двірник  

86.  ДНЗ № 675 02000, м. Київ, 

вул. Празька, 20А, 

тел:(044)5582311 

Практичний психолог  

87.  ДНЗ № 670 02000, м. Київ, 

вул. Райдужна, 9А, 

тел: (044)5427379 

Помічник вихователя  

88.  ДНЗ № 801 02000, м. Київ, 

вул. Райдужна, 4Б, 

тел:(044)5427822 

Медична сестра, 

двірник 

 

89.  ДНЗ № 701 02000, м. Київ, 

вул. Марганецька, 26А, 

тел:(044)5689477 

Двірник, 

помічник вихователя 

 

90.  ДНЗ № 566 02000, м. Київ, 

вул. Всеволода Нестайка, 

5А, 

тел: (044)5172545 

Медсестра з дієт. 

харчування 

 

91.  ДНЗ № 515 02000, м. Київ, 

просп. Павла Тичини, 

14б, 

тел: 044 550 9188 

Медсестра з дієт. 

харчування 

 

92.  ДНЗ № 583 02000, м. Київ, 

вул. Івана Миколайчука, 

5/3, 

тел:(044)5509134 

Помічник вихователя  

93.  ДНЗ № 582 02000, м. Київ, 

вул. Флоренції, 3, 

тел:(044)5164919 

Лікар  

94.  ДНЗ № 311 02000, м. Київ, 

вул. Тампере, 3А, 

тел: (044)5590184 

Лікар  

95.  ДНЗ № 485 02000, м. Київ, 

вул. Ентузіастів 13б, 

тел: (044)5551731 

Медична сестра  

96.  ДНЗ № 437 02000, м. Київ, 

вул. Генерала Карбишева, 

18В, 

тел: (044)5107844 

Вихователь-методист  

97.  ДНЗ № 297 02000, м. Київ, 

вул. Тампере, 2А, 

тел: (044)2921063 

Вихователь методист  

98.  ДНЗ № 15 

"Едельвейс" 

02000, м. Київ, 

вул. Оноре де Бальзака, 

59, 

тел: (044)5302500 

Вихователь, 

музичний керівник, 

інструктор з фізичної 

культури, 

кухар, 

прибиральник службових 

приміщень, 

помічник вихователя, 

робітник з обслуговування 

басейну, 

0,625 ст. – 

вихователя, 

інструктора з 

фізичної культури, 

0,5 ст. – музичного 

керівника, 

1,5 ст. – 

прибиральника 

службових 

приміщень, 



двірник, 

машиніст із прання та 

ремонту спецодягу 

4,85 ст. – помічника 

вихователя 

99.  ДНЗ № 50 02000, м. Київ, 

вулиця Мілютенка, 10А, 

тел: (044)5134781 

Вихователь, 

музичний керівник, 

інструктор з фізичної 

культури, 

помічник вихователя, 

сестра медична старша, 

кухар, 

кастелянка, 

двірник, 

діловод 

2 ст. = музичного 

керівника, 

помічника 

вихователя, 

1,5 ст. – сестри 

медичної старшої, 

0,5 ст. – кастелянки, 

двірника, 

0,25 ст. – діловода 

100.  ДНЗ № 83 02000, м. Київ, 

вулиця Оноре де 

Бальзака, 63А, 

тел: (044)5303889 

Вихователь, 

музичний керівник, 

інструктор з фізичної 

культури, 

кухар, 

підсобний робітник, 

практичний психолог, 

1,25 ст. - музичного 

керівника 

101.  ДНЗ № 91 

“Діамант” 

 

02000, м. Київ, 

вул. Радунська, 46-а, 

тел: (044)5304250 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

дезінфектор, 

керівник гуртка 

2 ст. – вихователя, 

помічника 

вихователя 

102.  ДНЗ № 11 03055, м. Київ, 

просп. Перемоги, 23А, 

тел:(044)2363213 

Інструктор з фізичної 

культури, 

 

103.  ДНЗ № 111 02000, м. Київ, 

вул. Оноре де Бальзака, 

55А, 

тел:(044)5154855 

Вихователь, 

музичний керівник, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

медична сестра з дієт. 

харчування 

0,5 ст. - музичного 

керівника, 

прибиральника 

службових 

приміщень, 

медичної сестри з 

дієт. харчування 

2 ст. – 

помічника 

вихователя 

104.  ДНЗ № 795 02000, м. Київ, 

просп. Володимира 

Маяковського, 52А, 

тел: (044)5300459 

Медична сестра з дієт. 

харчування, 

сестра медична старша, 

помічник вихователя 

2 ст. – старшої 

медичної сестри, 

3 ст. - помічника 

вихователя 

105.  ДНЗ № 125 02000, м. Київ, 

вул. Миколи Лаврухіна, 

13Б, 

тел: (044)5460611 

Вихователь, 

музичний керівник, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

машиніст із прання та 

ремонту спецодягу, 

двірник, 

дезінфектор 

3 ст. – вихователя 

106.  ДНЗ № 136 02000, м. Київ, 

просп. Володимира 

Маяковського, 7Б, 

тел:(044)5475569 

Вихователь, 

інструктор з фізичної 

культури, 

помічник вихователя, 

кухар, 

підсобний робітник 

2 ст. – вихователя, 

0,5 ст. - інструктора 

з фізичної культури, 

підсобного 

робітника, 

3 ст. - помічника 

вихователя, 

tel:(044)530-42-50


107.  ДНЗ № 34 

"Оріяна" 

02000, м. Київ, 

вул. Марини Цвєтаєвої, 

14А, 

тел:(044)5300131 

Помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

шеф-кухар, 

підсобний робітник, 

двірник, 

робітник з обслуговування 

басейну 

3 ст. – помічника 

вихователя, 

2 ст. - 

прибиральника 

службових 

приміщень 

108.  ДНЗ № 27 02000, м. Київ, 

вул. Курчатова,11а, 

тел: (044) 5186688 

Підсобний робітник, 

діловод, 

робітник з обслуговування 

басейну 

0,5 ст. – діловода, 

1,5 ст. - робітника з 

обслуговування 

басейну 

109.  ДНЗ № 12 02000, м. Київ, 

вул. Кубанської України, 

30А, 

тел: (044)5195483 

Робітник з обслуговування 

басейну, 

кухар 

 

110.  ДНЗ № 94 02000, м. Київ, 

вул. Теодора Драйзера, 

30Б, 

тел:(044)5150563 

Кухар, 

сестра медична, 

двірник, 

машиніст із прання та 

ремонту спецодягу, 

підсобний робітник, 

комірник 

0,75 ст. – сестри 

медичної, 

0,5 ст. – двірника, 

підсобного 

робітника, 

0,25 ст. - машиніста 

із прання та ремонту 

спецодягу, 

комірника 

111.  ДНЗ № 39 

"Світанок" 

02000, м. Київ, 

вул. Мілютенка, 44А, 

тел: (044)5180041 

Підсобний робітник, 

кухар, 

помічник вихователя, 

двірник, 

 

112.  ДНЗ № 202 02000, м. Київ, 

вул. Братиславська, 4А, 

тел: (044)5136436 

Діловод, 

двірник, 

машиніст із прання та 

ремонту спецодягу, 

кухар, 

сестра медична, 

прибиральник службових 

приміщень, 

помічник вихователя, 

інструктор з фізичної 

культури, 

вихователь 

0,5 ст. – медична 

сестра, 

4 ст. – помічника 

вихователя, 

7 ст. - вихователя 

113.  ДНЗ № 165 02000, м. Київ, 

вул. Будищанська, 4А, 

тел:(044)5204832 

Вихователь, 

музичний керівник, 

прибиральник службових 

приміщень, 

підсобний робітник, 

робітник з обслуговування 

басейну 

5 ст. – вихователя, 

2 ст. – підсобного 

робітника 

114.  ДНЗ № 300 02000, м. Київ, 

вул. Радунська, 22/9А, 

тел:(044)5347262 

Вихователь, 

музичний керівник, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

машиніст із прання та 

ремонту спецодягу, 

комірник, 

двірник, 

0,75 ст. – 

вихователя, 

керівника гуртка, 

1,25 ст. – музичного 

керівника, 

машиніста із прання 

та ремонту 

спецодягу 

4,5 ст. – помічника 



керівник гуртка вихователя, 

2 ст. – двірника 

115.  ДНЗ № 776 02000, м. Київ, 

вул. Лісківська, 8А, 

тел:(044)5304291 

Вихователь, 

інструктор з фізичної 

культури, 

підсобний робітник, 

діловод, 

практичний психолог, 

логопед 

2,5 ст. – вихователя, 

0,5 ст. - інструктора 

з фізичної культури, 

діловода 

116.  ДНЗ № 745 02000, м. Київ, 

просп. Володимира 

Маяковського, 18Б, 

тел:(044)5461526 

Керівник гуртка, 

практичний психолог, 

вихователь 

0,25 ст. – керівника 

гуртка, 

0,5 ст. – практичного 

психолога, 

2 ст. - вихователя 

117.  ДНЗ № 746 

"Соняшник" 

02000, м. Київ, 

вул. Сержа Лифаря, 11Б, 

тел:(044)5159592 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

машиніст із прання та 

ремонту спецодягу, 

діловод, 

керівник гуртка 

5 ст. - помічника 

вихователя, 

0,75 ст. – керівника 

гуртка, 

118.  ДНЗ № 743 02000, м. Київ, 

вул. Сержа Лифаря, 5А, 

тел:(044)5479015 

Вихователь, 

інструктор з фізичної 

культури, 

помічник вихователя 

0,875 ст. – 

вихователя, 

2 ст. - помічника 

вихователя 

119.  ДНЗ № 742 02000, м. Київ, 

вул. Вікентія Беретті, 5Б, 

тел: (044)5153204 

Вихователь, 

музичний керівник, 

інструктор з фізичної 

культури, 

помічник вихователя, 

комірник 

0,75 ст. –музичного 

керівника, 

2 ст. - помічника 

вихователя 

120.  ДНЗ № 744 02000, м. Київ, 

вул. Миколи 

Закревського, 19Б, 

тел: (044)5150154 

Вихователь, 

помічник вихователя 

4 ст. - помічника 

вихователя 

121.  ДНЗ № 520 

«Юніор» 

02166, м. Київ, 

вул. Кубанської України, 

47Б, 

тел: (044)5186590 

Завгосп, 

музичний керівник, 

вихователь, 

комірник 

2 ст. - вихователя  

122.  ДНЗ № 421 

"Дивограй" 

02000, м. Київ, 

вул. Оноре де Бальзака, 

86А, 

тел: (044)5486035 

Робітник з обслуговування 

басейну, 

вихователь, 

музичний керівник, 

шеф-кухар 

 

123.  ДНЗ № 812 02000, м. Київ, 

просп.Маяковського, 62г, 

тел: (044) 5301506 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

медична сестра, 

кухар, 

підсобний робітник 

2 ст. – помічник 

вихователя, 

кухара 

124.  ДНЗ № 491 02000, м. Київ, 

вул. Братиславська, 16-А, 

тел: (044)5131315 

Керівника гуртка, 

двірник, 

кастелянка, 

машиніст із прання та 

ремонту спецодягу, 

підсобний робітник, 

кухар, 

0,875 ст. – керівника 

гуртка, 

0,5 ст. – кастелянки, 

4 ст. – вихователя, 

1,5 ст. – музичного 

керівника, 

6 ст. – помічника 



шеф-кухар, 

вихователь, 

музичний керівник, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень 

вихователя 

125.  ДНЗ № 170 02000, м. Київ, 

просп. Володимира 

Маяковського, 7В, 

тел: (044)5344354 

Прибиральник службових 

приміщень, 

старша медична сестра, 

кухар, 

робітник з обслуговування 

басейну 

0,5 ст. - 

прибиральника 

службових 

приміщень, 

старшої медичної 

сестри, 

0,5 ст. - робітника з 

обслуговування 

басейну 

126.  ДНЗ № 175 02000, м. Київ, 

вул. Радистів, 61, 

тел: (044)5449634 

Помічник вихователя, 

старша медична сестра 

 

127.  ДНЗ № 301 02000, м. Київ, 

вул. Мілютенка, 18А, 

тел: (044)5135086 

Вихователь, 

кухар, 

двірник, 

практичний психолог 

 

128.  ДНЗ № 508 02000, м. Київ, 

Просп. Лісовий, 24А, 

тел: (044)5182775 

Вихователь, 

кухар, 

машиніст із прання та 

ремонту спецодягу, 

кастелянка, 

діловод 

4,75 ст. – 

вихователя, 

0,25 ст. - діловода 

129.  ДНЗ № 512 02000, м. Київ, 

вул. Оноре де Бальзака, 

46Б, 

тел:(044)5156664 

Робітник з обслуговування 

басейну, 

двірник, 

вихователь 

 

130.  ДНЗ № 514 02000, м. Київ, 

вул. Оноре де Бальзака, 

46Б, 

тел:(044)5156664 

Діловод, 

кастелянка, 

інструктор з фізичної 

культури, 

вихователь 

0,25 ст. – діловода, 

0,5 ст. – кастелянки, 

2 ст. - вихователя 

131.  ДНЗ № 771 02000, м. Київ, 

вул. Оноре де Бальзака, 

52Б, 

тел: (044)5475537 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

старша медична сестра, 

шеф-кухар, 

двірник 

3 ст. - помічника 

вихователя, 

0,5 ст. – старшої 

медичної сестри, 

3 ст. - двірник 

132.  ДНЗ № 811 02000, м. Київ, 

вул. Миколи 

Закревського, 89А, 

тел: (044)5486060 

Кухар, 

помічник вихователя, 

вихователь 

2 ст. - вихователя 

133.  ДНЗ №797 02000, м. Київ, 

бул. Леоніда Бикова, 3А, 

тел:(044)5300157 

Старша медична сестра, 

помічник вихователя 

 

134.  ДНЗ № 569 02000, м. Київ, 

вул. Миколи Матеюка, 

15А, 

тел:(044)5132059 

Музичний керівник, 

помічник вихователя, 

старша медична сестра, 

керівник гуртка, 

лікар 

0,5 ст. - лікаря 

135.  ДНЗ № 597 02000, м. Київ, 

вулиця Шолом-Алейхема, 

4А, 

Машиніст із прання та 

ремонту спецодягу, 

кастелянка, 

0,5 ст. – діловода, 

робітника з 

обслуговування 



тел: (044)5138634 діловод, 

керівник гуртка, 

робітник з обслуговування 

басейну, 

вихователь, 

музичний керівник, 

інструктор з фізичної 

культури, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

старша медична сестра, 

підсобний робітник, 

вихователь – методист 

басейну, 

музичного 

керівника, 

3 ст. – вихователя, 

2 ст. - помічника 

вихователя, 

1,5 ст. – старшої 

медичної сестри 

136.  ДНЗ №796 02000, м. Київ, 

вул. Костянтина 

Данькевича, 1А, 

тел:(044)5306324 

Музичний керівник, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

шеф-кухар 

0,75 ст. – музичного 

керівника 

137.  ДНЗ №752 02000, м. Київ, 

просп. Володимира 

Маяковського, 4Д, 

тел: (044)5468460 

Вихователь, 

інструктор з фізичної 

культури, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

старша медична сестра, 

керівника гуртка 

3 ст. – помічника 

вихователя, 

0,5 ст. - 

прибиральника 

службових 

приміщень, 

старшої медичної 

сестри, 

0,875 ст. – керівника 

гуртка 

138.  ДНЗ №519 02000, м. Київ, 

вул. Курчатова, 8а, 

тел: (044)5187032 

Вихователь  

139.  ДНЗ №528 02000, м. Київ, 

вул. Мілютенка, 23Б, 

тел:(044)5184088 

Вихователь, 

кухар, 

кастелянка 

 

140.  ДНЗ №534 02000, м. Київ, 

вул.КубанськоїУкраїни, 

24Б, 

тел: (044)5198821 

Вихователь  

141.  ДНЗ №555 02000, м. Київ, 

вул. Кубанської України, 

33А, 

тел:(044)5132285 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

кухар, 

старша медична сестра, 

прибиральник службових 

приміщень, 

двірник 

1,5 ст. – старшої 

медичної сестри, 

2 ст. - двірника 

142.  ДНЗ №721 02000, м. Київ, 

вул. Милославська, 23A, 

тел:(044)5300676 

Вихователь, 

логопед, 

підсобний робітник, 

помічник вихователя, 

музичний керівник, 

асистент вихователя 

4 ст. – помічника 

вихователя, 

3 ст. – вихователя, 

5 ст. – помічника 

вихователя 

143.  ДНЗ № 758 02000, м. Київ, 

просп. Володимира 

Маяковського, 10А, 

тел:(044)5158815 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

кухар, 

двірник 

3 ст. – вихователя, 

0,5 ст. - двірника 

144.  ДНЗ № 780 02000, м. Київ, Вихователь, 3,625 ст. – 



вул. Сержа Лифаря, 16Б, 

тел:(044)5301245 

музичний керівник, 

старша медична сестра, 

кухар 

вихователя, 

0,5 ст. – старшої 

медичної сестри, 

2 ст. – кухаря 

145.  ДНЗ № 222 02000, м. Київ, 

вул. Милославська, 12б, 

тел:(044)5699800 

Інструктор з фізичної 

культури, 

двірник 

 

146.  ДНЗ № 333 02000, м. Київ, 

вул. Лісківська, 20а, 

тел: (044)5338999 

Діловод, 

практичний психолог, 

помічник вихователя 

 

147.  ДНЗ № 767 02000, м. Київ, 

вул. Закревського, 9а, 

тел: (044)5153886 

Помічник вихователя, 

двірник, 

підсобний робітник 

 

148.  ДНЗ № 459 02000, м. Київ, 

вул. Будищанська, 5А, 

тел:(044)5305512 

Музичний керівник, 

помічник вихователя, 

практичний психолог 

1,5 ст. – музичного 

керівника, 

2 ст. – помічника 

вихователя, 

0,5 ст. – практичного 

психолога 

149.  ДНЗ № 362 02000, м. Київ, 

вул. Миколи 

Закревського, 99А 

Прибиральник службових 

приміщень, 

кухар, 

робітник з обслуговування 

басейну 

0,5 ст. - 

прибиральника 

службових 

приміщень 

150.  ДНЗ № 690 02000, м. Київ, 

вул. Миколи 

Закревського, 31А, 

тел:(044)5157522 

Помічник вихователя, 

шеф-кухар, 

підсобний робітник, 

робітник з обслуговування 

басейну 

 

151.  ДНЗ № 689 02000, м. Київ, 

просп. Володимира 

Маяковського, 24В, 

тел:(044)5152353 

Шеф-кухар, 

двірник 

 

152.  ДНЗ № 596 03045, м. Київ, 

вул. Новопирогівська, 31, 

тел: (044)2593974 

Двірник 2 ст. - двірника 

153.  ДНЗ № 202 02000, м. Київ, 

вул. Братиславська, 4А, 

тел: (044)5136436 

Підсобний робітник  

154.  ДНЗ № 49 04210, м. Київ, 

вул. Олександра 

Архипенка, 1А, 

тел:(044)4186832 

Вихователь, 

помічник вихователя 

3 ст. – помічника 

вихователя 

155.  ДНЗ № 65 М. Київ, 

вул. 8 березня, 11, 

тел: (044)4679115 

Вихователь, 

фіз. інструктор, 

практичний психолог, 

медична сестра, 

помічник вихователя 

3 ст. – вихователя, 

помічника 

вихователя, 

0,5 ст. – фіз. 

інструктора, 

практичного 

психолога 

156.  ДНЗ № 52 04075, м. Київ, 

вул. Квітки Цісик, 48, 

тел:(044)4018336 

Вихователь, 

медична сестра, 

помічник вихователя 

5 ст. – вихователя, 

3 ст. – помічника 

вихователя 

157.  ДНЗ № 135 04201, м. Київ, 

просп. Мінський, 8, 

тел: (044)4321474 

Вихователь, 

фіз. інструктор, 

медична сестра, 

помічник вихователя 

7 ст. – помічника 

вихователя 



158.  ДНЗ № 144 04213, м. Київ, 

вул. Північна, 42, 

тел: (044)4114432 

Вихователь, 

помічник вихователя 

3 ст. – вихователя, 

помічника 

вихователя 

159.  ДНЗ № 193 04205, м. Київ, 

просп. Оболонський, 16Г, 

тел: (044)4188236 

Вихователь, 

помічник вихователя 

2 ст. – вихователя, 

помічника 

вихователя 

160.  ДНЗ №280 04205, м. Київ, 

просп. Оболонський, 23В, 

тел: (044)4126762 

Соціальний педагог, 

асистент вихователь, 

помічник вихователя, 

медична сестра, 

муз. керівник, 

вчитель – дефектолог, 

вихователь 

3 ст. – асистента 

вихователя, 

вихователя, 

медичної сестри, 

4 ст. – помічника 

вихователя 

161.  ДНЗ № 590 04212, м. Київ, 

вул. Богатирська, 2Б, 

тел:(044)4133363 

Соціальний педагог, 

помічник вихователя, 

медична сестра 

2 ст. - помічника 

вихователя 

162.  ДНЗ № 602 04212, м. Київ, 

вул. Зої Гайдай, 1А, 

тел:(044)4135632 

Асистент вихователя, 

помічник вихователя, 

практичний психолог, 

вихователь, 

фіз. інструктор, 

медична сестра 

6 ст. -  асистента 

вчителя, 

4 ст. – помічника 

вихователя 

163.  ДНЗ № 662 04212, м. Київ, 

вулиця Героїв Дніпра, 55, 

тел:(044)4113275 

Вихователь, 

вчитель – дефектолог, 

помічник вихователя 

4 ст. – вихователя, 

2 ст. – помічника 

вихователя 

164.  ДНЗ №635 

«Журавлик» 

04205, м. Київ, 

просп. Оболонський, 27Б, 

тел: (044)4128770 

Вихователь, 

лікар, 

практичний психолог, 

медична сестра, 

помічник вихователя 

3 ст. – вихователя, 

0,5 ст. – медичної 

сестри, 

4 ст. – помічника 

вихователя 

165.  ДНЗ №291 04213, м. Київ, 

вул. Прирічна, 29, 

тел: (044)4111342 

Вихователя 3 ст. – вихователя 

166.  ДНЗ №260 04205, м. Київ, 

просп. Оболонський, 12Б, 

тел: (044)4187885 

Вихователь, 

фіз. інструктор, 

помічник вихователя 

 

167.  ДНЗ №30 04212, м. Київ, 

просп. Героїв 

Сталінграда, 4Б, 

тел: (044)4850198 

Фіз. інструктор 0,5 ст. - фіз. 

інструктора, 

168.  ДНЗ №585 04212, м. Київ, 

вул. Маршала 

Малиновського, 1Б, 

тел:(044)4182710 

Вихователь 2 ст. – вихователя 

169. ЗДО (ясла-чадок) 

№26 

01001, м. Київ,  

вул. Володимирська, 16,  

тел: (044) 2798659 

Вихователь  

170. ЗДО (ясла-чадок) 

№465 

04111, м. Київ,  

вул. Д.Щербаківського, 

49 Г, 

тел: (044) 4007355 

Вихователі, 

керівник гуртка, 

інструктор з фізкультури 

фахівці з 

«Дошкільної 

освіти», «Соціальнї 

роботи», 

вихователь – 5 осіб -

5,00 ст, 

керівник – 0,75ст, 

інструктор з 

фізкультури – 1,00 

ст. 



171. ДНЗ (ясла-

садок)№348 

04107, м. Київ,  

вул. Печенізька, 18, 

тел: ( 044) 4845283 

Вихователь  

172. ДНЗ (ясла-

садок)№77 

01135, м. Київ,  

вул. Дмитрівська, 68,  

тел: (044) 4867433 

Вихователі  

173. ДНЗ (дитячий 

садок) №110 

01054, м. Київ,  

вул. Б.Хмельницького, 

88, 

тел: (044)2342265 

Вихователь, помічник 

вихователя, керівник 

гуртка, інструктор з 

фізкультури, соціальний 

педагог 

Вихов.- 1,08став, 

Поміч.-  1,24став, 

Керів.- 0,75 став, 

Інструк. - 0,75 став, 

Соц. Педагог - 

1,0став. 

174. ДНЗ «Колоюок» 08132, Київська область,  

м. Вишневе, 

вул. Святошинська, 48, 

тел: 0671611921 – Оксана 

Петрівна 

Вихователі Житло в гуртожитку 

175. MagicWood Київська область, Киево-

Святошинского р-н, с. 

Чайки, вул. Панаса 

Мирного, 1, 

тел: 0509067023 

сайт: 

http://magicwood.com.ua/ 

Вихователь, 

помічник вихователя 

Повна і неповна 

зайнятість 

176. ЗДО №423 03113, м. Київ, Київська 

область , вул. 

Дегтярівська 43А 

тел: (044)4560263 

Вихователь  

177. ДНЗ «Сонечко» 08720, м. Київ, м. 

Українка, Обухівський р-

н, Київська область, вул. 

Юності, 3, 

тел: 0457220172 

тел: 0457221950 

Вихователь, асистент 

вихователя 

4 курс спец. 

«дошкільне 

виховання» 

178. ДНЗ (ясла-садок) 

№292 "Ягідка" 

03190, м. Київ, 

 вул. Ружинська, 11А,  

тел. (044) 4007055  

тел. 066 2259216  

Вихователі  

179. ДНЗ (ясла-садок) 

№2  

04050, м. Київ,  

вул. Котарбінського 

Вільгельма, 20, 

тел. (044) 4841814 

сайт: http://mini-

rivne.com/dnz2_piznajko_r

ivne/ 

Вихователь  

180. ДНЗ (ясла-садок) 

№169 

04116, м. Київ,  

вул. Кирило-

Мефодіївська, 4А 

тел. (044) 236 2292 

Вихователі, 

музичні керівники 

 

181. ДНЗ (ясла-садок) 

№346 

04111, м. Київ,  

вул. Данила 

Щербаківського, 46А, 

тел. (044) 400 3225 

тел. (044) 4003225 

Вихователі, 

практичний психолог, 

інструктор з фізичної 

культури 

Обов’язкова вища 

освіта ступеня 

молодшого 

спеціаліста або 

бакалавра, 

Вільне володіння 

державною мовою 

182. ДНЗ (ясла-садок) 04086, м. Київ,  Вихователі, Обов’язкова вища 



№495 вул.  Олени Теліги, 43А, 

тел.(044) 440 6275 

 

практичний психолог, 

інструктор з фізичної 

культури 

освіта ступеня 

молодшого 

спеціаліста або 

бакалавра, 

Вільне володіння 

державною мовою 

183. ДНЗ (ясла-садок) 

№530 

03113, м. Київ,  

Артилерійський 

провулок, 1А, 

тел. (044)  456 5184 

Вихователі, 

практичний психолог, 

інструктор з фізичної 

культури 

Обов’язкова вища 

освіта ступеня 

молодшого 

спеціаліста або 

бакалавра, 

Вільне володіння 

державною мовою 

184. ДНЗ (ясла-садок) 

№35 

04050, м. Київ,  

вул. Кудрявська, 21, 

тел. (044 )272 4101 

Вихователі, 

інструктор з фізичної 

культури 

 

185. ДНЗ №615 02000, м. Київ,  

вул. Академіка 

Булаховського, 38А,, 

тел.0667291276 – Дарья 

 

Вихователі  На скорочений 

робочий день 

186. Центр 

Креативного 

розвитку  «Садок» 

08160, Київська область,  

Києво-Святошинський 

район,  

с. Гатне, вул.. 

Абрикосова, 14, 

тел. 0503345473 -Тетяна 

Вихователь, 

помічник вихователя 

 

187. Приватний 

дитячий садочок 

«Kid`s dream» 

м. Київ,  

вул. Солом`янська, 20А, 

тел. 0734158719 - 

Катерина 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

педагог із раннього 

розвитку 

 

188. Дитячий клуб  

«Пацьорки» 

м. Київ,  

вул.Метрологічна 

тел. 0939201991 – Оксана 

тел. 0972525300 - 

Вікторія 

Вихователь, 

помічник вихователя  

Вихователь :повна 

зайнятість або через 

день, 

заробітна плата – 

12000 грн (щоденна 

зайнятість) 

Помічник 

вихователя: 

повна зайнятість, від 

8000грн, 

189. Дитячий центр-

садочок Giraffe 

м. Київ,  

перший Польовий 

провулок, 

тел. 0677155555 

тел. 0930008170 - Юліана 

сайт: https://giraffe-

ua.com/ 

Адміністратор, 

методист, 

вихователь. 

помічник вихователя, 

психолог, 

логопед, 

хореограф, 

музичний керівник, 

викладач англійської мови, 

викладач раннього 

розвитку, 

викладач з підготовки до 

школи, 

викладач акторської 

майстерності, 

викладач творчої групи, 

 

tel:+380677155555


медсестра, 

інструктор з плавання, 

прибиральниця 

190. Державна 

реабілітаційна 

установа 

«Промінь» 

21000, м. Вінниця,  

вул. Владислава 

Городецького, 10, 

тел. 0432 672 730 

Дефектолог, 

логопед, 

психолог, 

вчитель - реабілітолог 

 

191. ДНЗ № 319 02000, м. Київ, 

просп. Гагаріна Ю, 20А, 

тел.(044) 5590388 

Музичний керівник, 

вихователі, 

практичний психолог 

 

192. ДНЗ № 438 02000, м. Київ, 

бул. Перова, 13А, 

тел. (044) 5421456 

Музичний керівник, 

вихователі, 

практичний психолог, 

керівник гуртка, 

медсестра з дієт. 

харчування, 

 

193. ДНЗ № 501 зі 

слабим зором 

02000, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 11/3, 

тел. (044) 2957818 

Музичний керівник  

194. ДНЗ № 616 02000, м. Київ, 

вул. Челябінська, 9А, 

тел. (044) 5177836 

Музичний керівник  

195. ДНЗ № 655 02000, м. Київ, 

вул. Курнатовського, 4В, 

тел. (044) 5120805 

Музичний керівник  

196. ДНЗ № 691 02000, м. Київ, 

вул. Митрополита Андрея 

Шептицького, 24Б, 

тел. (044) 5172855 

Музичний керівник, 

вихователі, 

практичний психолог, 

керівник гуртка, 

помічник вихователя, 

двірник, 

старша медична сестра, 

лікар 

 

197. ДНЗ № 62 02000, м. Київ, 

вул. Алматинська, 39-Б, 

тел. (044) 5689406 

Вихователі, 

помічник вихователя, 

медсестра з дієт. 

харчування 

 

198. ДНЗ № 166 02000, м. Київ, 

просп. Павла Тичини, 

28а, 

тел.(044) 5539868 

Вихователі, 

помічник вихователя, 

старша медична сестра, 

двірник 

 

199. ДНЗ № 303 02000, м. Київ, 

вул. Юрія Шумського, 

6А, 

тел.(044) 5505019 

Вихователі, 

медсестра з дієт. 

харчування, 

медична сестра 

 

200. ДНЗ № 441 02000, м. Київ, 

Русанівська набережна, 

12/3, 

тел.(044) 2951675 

Вихователі, 

помічник вихователя, 

медсестра з дієт. 

харчування 

 

201 ДНЗ № 446 02000, м. Київ, 

вул. Празька, 4/1, 

тел.(044) 5596454 

Вихователі, 

практичний психолог 

 

 

 

202. ДНЗ № 452 02000, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 41/2, 

тел.(044) 2950659 

Вихователі, 

помічник вихователя 

 

https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%9D%D0%97+319&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+319&aqs=chrome..69i57j0l4.6295j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQDgDhGXJcaRskSZl8AcFM1H8x-kg%3A1570670131869&ei=M4aeXc3SNIvSrgTC0I3IDQ&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+438&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+438&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i22i30l4.223652.227843..229424...0.2..0.115.596.5j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i20i263j0i203.dOAQCqLVMm0&ved=0ahUKEwiNuJOawpDlAhULqYsKHUJoA9kQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ7IRaXoxzJ4gGiOxmn145c2Wm3ww%3A1570670426948&ei=WoeeXdS9OfKnrgSug6TIDA&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+501&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+501&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l3.128523.134038..135058...0.2..0.112.561.4j2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i20i263j0i67j0i203.Go2yI7wgtyQ&ved=0ahUKEwjU0u2mw5DlAhXyk4sKHa4BCckQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQxdAhMjAiS5FDyqNHotU0ZiTZy-g%3A1570670563133&ei=44eeXdHnB-qFwPAPjIan0AY&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+616&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+616&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l4.90871.92966..93799...0.2..0.105.550.5j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203j0i20i263j0i67.yMIx4tVtAbQ&ved=0ahUKEwiR5eXnw5DlAhXqAhAIHQzDCWoQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR6uDCgWDs5yOQoaz8XRInfPRF1dA%3A1570670701254&ei=bYieXZuRD6SWjgau9aH4BA&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+655&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+655&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l5.139847.143039..145189...2.2..0.104.529.5j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203j33i160.6MWwGq73S7E&ved=0ahUKEwjb-9OpxJDlAhUki8MKHa56CE8Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSK4ztsdhtglyFqbn_Tuiwiv8XfBg%3A1570670847511&ei=_4ieXZDYHq6GwPAP8synyAs&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+691&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+691&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l3.60390.62408..62992...0.2..0.91.345.4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0i203.Ee_HUKi8QJc&ved=0ahUKEwjQ07LvxJDlAhUuAxAIHXLmCbkQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRfM35rYyD3qknerE4TGHXFMnrOCg%3A1570670911535&ei=P4meXe6aIKKMrwSJ8LmADA&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+62&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+62&gs_l=psy-ab.3..0l10.177057.181048..182520...1.2..0.95.346.4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i203j0i20i263.R7IzyfjdXss&ved=0ahUKEwiutvaNxZDlAhUixosKHQl4DsAQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTYyw6nawZWk_GMYEEUCxUtXsA5Iw%3A1570671140115&ei=JIqeXZbBBuHFrgTs45moAg&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+166&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+166&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i203j0i22i30l3.38381.39799..40645...0.2..0.116.469.4j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0i20i263.E8EMjt-6PfA&ved=0ahUKEwiW4_X6xZDlAhXhoosKHexxBiUQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTpliOjKAD4GNYXYpxxHmrmvQFJTA%3A1570671182046&ei=ToqeXeCyAubHrgSgqK6QCw&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+303&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+303&gs_l=psy-ab.3..0i203j0l3j0i22i30l6.109050.111040..111699...0.2..0.176.642.3j3......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i20i263j0i67.8r-3vjBmY68&ved=0ahUKEwjgkfWOxpDlAhXmo4sKHSCUC7IQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQJo2cwdeHGvl5qzOyYB_d_FCBb8g%3A1570671294960&ei=voqeXa2aOo3SrgSd6ZTQCA&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+441&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+441&gs_l=psy-ab.1.0.0l3j0i22i30l5.464302.465991..466918...0.2..0.98.527.6......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i20i263j0i67.QhLxJXRQCJU
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRLDoLjWOjpQD-sjeXthEKd492khQ%3A1570671763044&ei=k4yeXZusAs6prgTL7YuACw&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+446&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+446&gs_l=psy-ab.1.0.0l3j0i22i30l3.134525.135096..136381...0.2..0.89.178.2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.6bno_FfDEIw
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRLDoLjWOjpQD-sjeXthEKd492khQ%3A1570671763044&ei=k4yeXZusAs6prgTL7YuACw&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+446&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+446&gs_l=psy-ab.1.0.0l3j0i22i30l3.134525.135096..136381...0.2..0.89.178.2......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39.6bno_FfDEIw
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRZw6tESTgWRs232ZmF9W0Jr0hRYw%3A1570671900565&ei=HI2eXbeUIuWgrgSCr4igDQ&q=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+452&oq=%D0%B4%D0%BD%D0%B7+452&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l4.147219.149046..149877...1.2..0.96.425.5......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i20i263.-gRxVhueSM4&ved=0ahUKEwi3ksTlyJDlAhVlkIsKHYIXAtQQ4dUDCAs&uact=5


203. ДНЗ № 461 02000, м. Київ, 

просп. Алішера Навої, 

78А, 

тел. (044) 5108474 

Вихователі, 

помічник вихователя, 

практичний психолог, 

медсестра з дієт. 

харчування, 

старша медична сестра 

 

204. ДНЗ № 481 02000, м. Київ, 

бул. Перова, 8А, 

тел.(044) 5407850 

Вихователі, 

лікар 

 

205. ДНЗ № 521 02000, м. Київ, 

вул. Генерала Жмаченка, 

6, 

тел.(044) 5439809 

Вихователі, 

помічник вихователя 

 

 

206. ДНЗ № 522 02000, м. Київ, 

вул. Амвросія Бучми, 5А 

тел.(044) 2941977 

Вихователі, 

керівник гуртка 

 

 

207. ДНЗ № 525 02000, м. Київ, 

просп. Павла Тичини, 

14В, 

тел. (044) 5502076 

Вихователі, 

помічник вихователя, 

медсестра з дієт. 

харчування 

 

208. ДНЗ № 566 02000, м. Київ, 

вул. Всеволода Нестайка, 

5А, 

тел.(044) 5172545 

Вихователі, 

практичний психолог, 

медсестра з дієт. 

харчування, 

старша медична сестра 

 

209. ДНЗ № 244 02000, м. Київ, 

вул. Червоноткацька, 

17А, 

тел.(044) 5596167 

Вихователі 

 

 

210. ДНЗ № 576 

«Злагода» 

02000, м. Київ, 

бул. Ігоря Шамо, 9/1, 

тел.(044) 2955950 

Вихователі 

 

 

211. ДНЗ № 577 02000, м. Київ, 

вул. Амвросія Бучми, 6/1, 

тел.(044) 5500351 

Вихователі, 

двірник, 

медсестра з дієт. 

харчування 

 

212. ДНЗ № 671 02000, м. Київ, 

просп. Генерала Ватутіна, 

22В, 

тел.(044) 5128376 

Вихователі, 

медсестра з дієт. 

харчування 

 

213. ДНЗ № 672 02000, м. Київ, 

вул.Миколи Кибальчича, 

17, 

тел.(044) 5108989 

Вихователі, 

помічник вихователя 

 

 

214. ДНЗ № 680 02000, м. Київ, 

вул. Гродненська, 11А, 

тел.(044) 5599770 

Вихователі, 

практичний психолог, 

помічник вихователя, 

двірник 

 

215. ДНЗ № 688 02000, м. Київ, 

вул. Петра Вершигори, 

9Б, 

тел.0445425028 

Вихователі, 

практичний психолог, 

керівник гуртка 

 

216. ДНЗ № 404 02000, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 35/2, 

тел.(044) 5173942 

Практичний психолог, 

помічник вихователя, 

медсестра з дієт. 

харчування, 

двірник 
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217. ДНЗ № 700 02000, м. Київ, 

вул. Рогозівська, 4, 

тел.(044) 5688081 

Вихователі, 

керівник гуртка, 

практичний психолог, 

старша медична сестра 

 

218. ДНЗ № 703 02000, м. Київ, 

вул. Рогозівська, 10А, 

тел.(044) 5688041 

Вихователі, 

 

 

219. ДНЗ № 53 02000, м. Київ, 

вул.Райдужна, 17В, 

тел.(044) 5426804 

Вихователі, 

помічник вихователя 

 

220. ДНЗ № 409 02000, м. Київ, 

вул. Юності, 12, 

тел. (044)5132218 

Практичний психолог, 

Вихователь - методист 

 

221. ДНЗ № 675 02000, м. Київ, 

вул.Празька, 20А, 

тел.(044) 5582311 

Практичний психолог  

222. ДНЗ № 444 02000, м. Київ, 

вул.МістаШалетт, 10А, 

тел. (044) 5438720 

Керівник гуртка, 

помічник вихователя 

 

 

223. ДНЗ № 505 02000, м. Київ, 

вул.Миропільська, 35А, 

тел.(044) 5438509 

Керівник гуртка, 

лікар 

 

 

224. ДНЗ № 437 02000, м. Київ, 

вул. Генерала Карбишева, 

18В, 

тел.(044) 5107844 

Вихователь – методист 

 

 

225. ДНЗ № 297 02000, м. Київ, 

вул. Тампере, 2А, 

тел.(044) 2921063 

Вихователь – методист 

 

 

226. ДНЗ № 701 02000, м. Київ, 

вул. Марганецька, 26А, 

тел.(044) 5689477 

Помічник вихователя, 

двірник 

 

 

227. ДНЗ № 583 02000, м. Київ, 

вул. ІванаМиколайчука, 

5/3, 

тел.(044) 5509134 

Помічник вихователя 

 

 

228. ДНЗ № 670 02000, м. Київ, 

вул. Райдужна, 9А, 

тел.(044) 5427379 

Помічник вихователя  

229. ДНЗ № 582 02000, м. Київ, 

вул. Флоренції, 3, 

тел.(044) 5164919 

Лікар  

230. ДНЗ № 311 02000, м. Київ, 

вул. Тампере, 3А,  

тел.(044) 5590184 

Лікар  

231. ДНЗ № 485 02000, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 13Б, 

тел.(044) 2951731 

Медична сестра  

232. ДНЗ № 801 02000, м. Київ, 

вул. Райдужна, 4Б, 

тел.(044) 5427822 

Медична сестра, 

двірник 

 

233. ДНЗ № 515 02000, м. Київ, 

просп.Павла Тичини, 14б, 

тел. (044) 5509188 

Медсестра з дієт. 

харчування 

 

 

234. ДНЗ № 503 02000, м. Київ, 

вул.Олександра 

Двірник  
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Бойченка, 9А, 

тел.(044) 5132768 

235. ДНЗ № 2 м. Київ, 

вул. Вільгельма 

Котарбінського, 20 

тел. (044) 4841814 

Вихователі, 

практичний психолог, 

помічник вихователя 

0,75 ставка – 

практичного 

психолога, 

2,2 ставка – 

помічник вихователя 

236. ДНЗ № 23 01135, м. Київ, 

вул. Золотоустівська, 4, 

тел.(044) 4863248 

Вихователі, 

старша мед. сестра, 

двірник, 

хлораторщик, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

0,5 ставки – 

хлораторщик, 

0,25 – медичної 

сестри з дієтичного 

харчування 

237. ДНЗ № 28 04107, м. Київ, 

вул.Лук`янівська, 13, 

тел.(044) 4636209 

Вихователі, 

кухар 

 

 

238. ДНЗ № 40 02000, м. Київ, 

вул.ЮріяІллєнка, 51А, 

тел.(044) 4839673 

Вихователі  

239. ДНЗ № 74 03062, м. Київ, 

вул. Нивська, 1, 

тел.(044) 4437017 

Вихователі, 

підсоб. робітник кухні, 

кухар, 

помічник вихователя, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

старша мед. сестра 

1,5 ст. - підсоб. 

робітник кухні, 

помічник 

вихователя, 

2 ст. – кухар, 

0,5 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування 

240. ДНЗ № 77 02000, м. Київ, 

вул. Дмитрівська, 68, 

тел.(044) 4867433 

Вихователі, 

соціальний педагог, 

керівник гуртка 

0,5 ст. - Соціальний 

педагог, 

0,75 ст. – керівник 

гуртка 

241. ДНЗ № 110 01054, м. Київ, 

вул. Богдана 

Хмельницького, 88, 

тел. (044) 2342265 

Вихователі, 

керівник гуртка, 

соціальний педагог, 

інструктор з фізкультури, 

старша мед. сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

помічник вихователя, 

кастелянка, 

комірник 

0,75 ст. – керівник 

гуртка (труд., фіз), 

0,75 ст. – інструктор 

з фізкультури, 

старша мед. сестра – 

д/в, 

0,5 ст. – мед. сестра 

з дієтичного 

харчування, 

1,25 ст. – пом. 

вихователя, 

0,25 ст. – комірна 

242. ШДС «Паросток» 04123, м. Київ, 

вул.Западинська, 11, 

тел.(044) 4338770 

Асистент вихователя, 

вихователь, 

прибиральниця службових 

приміщень 

1 ст. – асистент 

вихователя, 

прибиральниця 

службових 

приміщень 

2 ст. - вихователь 

243. ШДС «ім. С. 

Русової » 

04208, м. Київ, 

просп. Правди, 82, 

тел.(044) 4345333 

Вихователь, 

Інструктор з фізкультури 

 

1 ст. –вихователь 

0,75 ст. – інструктор 

з фізкультури 

244. Дитячий садок  

№ 563 

м. Київ, 

просп. Свободи, 44, 

тел. (044) 4343122 

Асистент вихователя, 

вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

керівник гуртка, 

практичний психолог, 

1ст. – асистент 

вихователя, 

інструктор з 

фізкультури, 

керівник гуртка, 
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двірник, 

помічник вихователя 

помічник 

вихователя, 

0,85 ст. – 

вихователь, 

0,75 ст. – 

практичний 

психолог, 

1,5 ст. – двірник 

245. Дитячий садок  

№ 570 

04208, м. Київ, 

просп. Радянської 

України, 16, 

тел. (044) 4343200 

Двірник, 

дієтична сестра, 

кухар, 

помічник вихователя, 

вихователь, 

вихователь – методист, 

інструктор з фізкультури, 

керівник гуртка, 

1 ст: 

двірник, 

кухар, 

вихователь – 

методист, 

інструктор з 

фізкультури, 

керівник гуртка, 

0,5 - 

дієтична сестра, 

2 ст. – помічник 

вихователя, 

вихователь 

246. Дитячий садок 

«Барвінок» № 307 

02000, м. Київ, 

вул. Братська, 9, 

тел. (044) 4160565 

Двірник, 

медична сестра, 

дієтична сестра, 

електромонтер з ремонту 

та обслуг. електроніки, 

прибиральниця службових 

приміщень, 

помічник вихователя, 

старша медична сестра, 

підсобний робітник, 

вихователь 

1 ст. – двірник, 

медична сестра, 

прибиральниця 

службових 

приміщень, 

підсобний робітник, 

старша медична 

сестра, 

0,5 ст. – дієтична 

сестра, 

електромонтер з 

ремонту та обслуг. 

електроніки, 

3 ст. - помічник 

вихователя, 

старша медична 

сестра, 

3 ст. – вихователь 

247. Дитячий садок 

«Подоляночка» 

 № 775 

04108, м. Київ, 

вул. Наталії Ужвій, 4Б, 

тел.(044) 4607052 

Вихователь, 

керівник гуртка, 

музичний керівник, 

дієтична сестра, 

кухар, 

помічник вихователя, 

прибиральниця службових 

приміщень 

1 ст. – вихователь, 

керівник гуртка, 

дієтична сестра, 

кухар, 

помічник 

вихователя, 

прибиральниця 

службових 

приміщень, 

1,25 ст. – музичний 

керівник 

248. Дитячий садок 

«Пуща водиця»  

№ 104 

04078, м. Київ, 

вул. Полкова, 58, 

тел.(044)4349483 

Дієтична сестра, 

медична сестра, 

старша медична сестра, 

вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

музичний керівник, 

практичний психолог, 

0,5 - дієтична сестра, 

1 ст. – медична 

сестра,  

старша медична 

сестра, 

інструктор з 

фізкультури, 
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соціальний педагог 

 

музичний керівник, 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

2 ст. – вихователь 

249. Дитячий садок  

№ 556 

04215, м. Київ, 

просп. Свободи, 32А, 

тел.(044)4343044 

Вихователь, 

керівник гуртка, 

інструктор з фізкультури, 

вихователь – методист, 

дієтична сестра 

 

2 ст. - вихователь, 

1 ст. - керівник 

гуртка, 

інструктор з 

фізкультури, 

вихователь – 

методист, 

0,5 ст. - дієтична 

сестра 

250. Дитячий садок  

№ 120 

04071, м. Київ, 

вул.Костянтинівська, 

13А, 

тел.(044)4825652 

Прибиральниця службових 

приміщень, 

керівник гуртка, 

інструктор з фізкультури 

1 ст. - 

прибиральниця 

службових 

приміщень, 

керівник гуртка, 

1,25 ст. - інструктор 

з фізкультури 

251. Дитячий садок  

№ 339 

м. Київ, 

вул.Володимирська, 71 

тел.(044)22701-0 

Вихователь – методист, 

керівник гуртка, 

двірник, 

прибиральниця службових 

приміщень, 

помічник вихователя 

1 ст. - вихователь – 

методист, 

двірник, 

прибиральниця 

службових 

приміщень, 

помічник 

вихователя, 

0,75 ст. - керівник 

гуртка 

252. Дитячий садок 

«Ладушки» № 803 

м. Київ, 

просп. Порика, 14 в, 

тел.(044)4338568 

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

керівник гуртка, 

кухар, 

електромонтер з ремонту 

та обслуг. електроніки, 

помічник вихователя 

1 ст. – вихователь, 

кухар, 

помічник 

вихователя, 

0,75 ст. - інструктор 

з фізкультури, 

керівник гуртка, 

0,5 ст. - 

електромонтер з 

ремонту та обслуг. 

електроніки 

253. Дитячий садок 

«Витоки» № 482 

04136, м. Київ, 

вул. Маршала Гречка, 

14А, 

тел.(044)4003270 

Електромонтер з ремонту 

та обслуг. електроніки, 

дієтична сестра, 

практичний психолог, 

керівник гуртка, 

інструктор з фізкультури, 

помічник вихователя, 

соціальний педагог, 

1 ст. - 

електромонтер з 

ремонту та обслуг. 

електроніки, 

практичний 

психолог, 

соціальний педагог, 

0,5 ст. - дієтична 

сестра, 

1,25 ст. – керівник 

гуртка, 

інструктор з 

фізкультури, 

2 ст. - помічник 

вихователя 
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254. Дитячий садок  

№ 268 

02000, м. Київ, 

вул. Копилівська, 6, 

тел.(044)4682273 

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

керівник гуртка, 

2 ст. – вихователь, 

0,75 ст. - інструктор 

з фізкультури, 

керівник гуртка, 

255. Дитячий садок  

№ 162 

04071, м. Київ, 

вул. Оболонська, 5, 

тел.(044)4625162 

Вихователь – методист,  

практичний психолог, 

кухар, 

помічник вихователя, 

 

0,5 ст. - вихователь – 

методист, 

практичний 

психолог, 

2 ст. – кухар, 

1 ст. - помічник 

вихователя 

256. Дитячий садок  

№ 56 

04215, м. Київ, 

провулок Межовий, 7А, 

тел.(044)4348821 

Вихователь, 

практичний психолог, 

 

2 ст. – вихователь, 

0,5 - практичний 

психолог, 

0,75 ст. - інструктор 

з фізкультури 

257. Дитячий садок 

 № 151 

04136, м. Київ, 

вул. Маршала Гречка, 

10Б, 

тел.(044)4003122 

Музичний керівник, 

кухар 

1 ст. 

258. Дитячий садок 

«Ластівка» № 188 

04136, м. Київ, 

вул. Маршала Гречка, 6А, 

тел.(044)4002568 

Інструктор з фізкультури, 

керівник гуртка 

1 ст. - інструктор з 

фізкультури, 

керівник гуртка 

259. Дитячий садок  

№ 435 

04123, м. Київ, 

вул. Межова, 22А 

тел.(044)4346079 

Інструктор з фізкультури 1 ст. 

260. Дитячий садок  

№ 47 

м. Київ, 

вул. Сирецька 32/1, 

тел. (044)432-87-29 

Вихователь 1 ст. 

261. Дитячий садок  

№ 518 

04215, м. Київ, 

вул. Світлицького, 24Б, 

тел.(044)4343344 

Помічник вихователя 1 ст. 

262. Дитячий садок  

№ 8 

04108, м. Київ, 

вул. Наталії Ужвій, 7А, 

тел.(044)4609971 

Помічник вихователя, 

підсобний робітник 

4 ст. - помічник 

вихователя, 

1 ст. - підсобний 

робітник 

263. Заклад дошкільної 

освіти "Ягідка" 

№292 

03190, м. Київ, 

вул. Ружинська, 11А, 

тел.(044)4008417 

Вихователь, 

вихователь – методист, 

інструктор з фізкультури, 

3 ст. – вихователь 

264. Дитячий садок  

№ 112 

03057, м. Київ, 

вул.ОлександраДовженка

, 14, 

тел.(044)4560041 

Вихователь, 

керівник гуртка, 

інструктор з фізкультури, 

помічник вихователь 

3,7 ст. - Вихователь, 

0,75 ст. – керівник 

гуртка 

265. Дитячий садок 

 № 130 

04050, м. Київ, 

вул. Білоруська, 15А 

тел.(044)4837394 

Вихователь, 

керівник гуртка, 

старша мед. сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

завгосп ДНЗ, 

помічник вихователя, 

кухар, 

машиніст з прання 

6 ст. - вихователь, 

0,75 ст. - керівник 

гуртка, 

0,5 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування, 

2 ст. - помічник 

вихователя 

266. Дитячий садок  

№ 154 

04128, м. Київ, 

вул. ІгоряТурчина, 11, 

тел.(044)4222377 

Вихователь, 

вчитель – дефектолог, 

лікар, 

двірник, 

прибиральниця, 

1.75 ст. - вихователь, 

0,5 ст. – лікар – 

офтальмолог, 

прибиральниця, 

1,7 ст. - помічник 
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кухар, 

помічник вихователя, 

медична сестра з 

дієтичного харчування,  

шеф -кухар 

вихователя 

 

267. Дитячий садок  

№ 159 

04060, м. Київ, 

вул. Бориса Житкова, 7Б, 

тел.(044)4405555 

Вихователь, 

музичний керівник, 

інструктор з фізкультури, 

практичний психолог, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

кухар, 

двірник 

5,7 ст. – вихователь, 

1.75 ст. – музичний 

керівник, 

0,5 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування, 

2.5 ст. - двірник 

268. ДНЗ № 169 04116, м. Київ, 

вул. Кирило-

Мефодіївська, 4А, 

тел.(044)2362292 

Вихователь, 

кухар, 

помічник вихователя 

2,5 ст. – вихователь, 

2 ст. – кухар, 

помічник вихователя 

269. Дитячий садок  

№ 155 

04112, м. Київ, 

вул. Дорогожицька, 18А,  

тел.(044)4581064 

Вихователь, 

медична сестра, 

помічник вихователя 

1,2 ст. – вихователь, 

Медична сестра – 

ЛФК, ФТК 

270. Дитячий садок 

«Радуга» № 173 

04128, м. Київ, 

вул.Ігоря Турчина, 3А, 

тел.(044)4434911 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

2 ст. – вихователь, 

помічник вихователя 

271. Дитячий садок  

№ 79 

03113, м. Київ, 

вул. Табірна, 34, 

тел.(044)4569035 

Інструктор з фізкультури, 

практичний психолог, 

0,75 ст. - інструктор 

з фізкультури, 

0,5 ст. – практичний 

психолог 

272. Дитячий садок  

№ 428 

04060, м. Київ, 

вул. Академіка Грекова, 

20, 

тел.(044)4405588 

Практичний психолог, 

соціальний педагог, 

лікар, 

медична сестра, 

помічник вихователя, 

підсоб. робітник кухні, 

вихователі, 

завгосп, 

кастелянка 

0,5 ст. – соціальний 

педагог, 

лікар – отоларин, 

медична сестра - 

ФТК 

273. Заклад дошкільної 

освіти №423 

04113, м. Київ, 

вул. Дегтярівська, 43А, 

тел.(044)4560320 

Вихователь, 

вихователь – методист, 

інструктор з фізкультури, 

практичний психолог, 

медична сестра з 

дієтичного харчування 

10 ст. – вихователь, 

0,5 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування, 

274. Дитячий садок 

№429 

04060, м. Київ, 

вул. Олени Теліги, 25/29, 

тел.(044)4402377 

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

медична сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

помічник вихователя, 

шеф – кухар, 

кухар, 

робітник з обслугов. 

3 ст. – вихователь, 

0,5 ст. - інструктор з 

фізкультури, 

медична сестра – 

ФТК, 

2 ст. – кухар, 

робітник з обслугов., 

275. Дитячий садок 

 № 430 

04112, м. Київ, 

вул. Парково-Сирецька, 

3А, 

тел.(044)4565322 

Вихователь, 

вихователь – методист, 

музичний керівник, 

практичний психолог, 

керівник гуртка, 

старша мед. сестра, 

3 ст. – вихователь, 

помічник 

вихователя, 

0,5 ст. – музичний 

керівник, 

практичний 
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помічник вихователя психолог, 

0,37 ст. - керівник 

гуртка 

276. Заклад дошкільної 

освіти №431 

"Кобзарик" 

04112, м. Київ, 

вул. Парково-Сирецька, 

4Б, 

тел.(044)4562374 

Двірник, 

кастелянка, 

прибиральниця, 

кухар, 

помічник вихователя, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

вихователь, 

керівник гуртка, 

інструктор з фізкультури, 

шеф - кухар 

0,5 ст. – двірник, 

кастелянка, 

прибиральниця, 

медична сестра з 

дієтичного 

харчування, 

2,25 ст. - помічник 

вихователя, 

2,5 ст. – вихователь, 

1.25 ст. - керівник 

гуртка, 

0,85 ст. - інструктор 

з фізкультури 

277. Заклад дошкільної 

освіти №465 

04111, м. Київ, 

вул. Данила 

Щербаківського, 49Г, 

тел.(044)4007355 

Вихователь, 

вихователь – методист, 

інструктор з фізкультури, 

підсоб. робітник кухні, 

кастелянка 

5 ст. – вихователів 

278. Дитячий садок  

№ 467 

04128, м. Київ, 

вул. Данила 

Щербаківського, 57Г, 

тел.(044)4007233 

Прибиральниця, 

старша мед. сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

помічник вихователя, 

практичний психолог, 

керівник гуртка 

0,5 ст. – 

прибиральниця, 

медична сестра з 

дієтичного 

харчування, 

0,25 ст. - керівник 

гуртка 

279. Дитячий садок 

 № 645 

02000, м. Київ, 

провулок 

Старокиївський, 3а, 

Вихователь, 

вихователь – методист, 

музичний керівник, 

практичний психолог, 

помічник вихователя, 

завгосп 

8 ст. – вихователь, 

1,5 ст. - музичний 

керівник, 

0,5 ст. - практичний 

психолог, 

4 ст. - помічник 

вихователя 

280. Дитячий садок  

№ 647 

03190, м. Київ, 

вул. Марка Безручка, 

25А, 

тел.(044)4007348 

Вихователі, 

двірник, 

кухар 

0,75 – двірник 

281. Дитячий садок  

№ 810 

м. Київ, 

вул.Печенізька 2/9, 

тел. (044)484-25-96 

Вихователь, 

помічник вихователя 

 

 

282. ДНЗ № 543  01054, м. Київ, 

вул. Павлівська, 6, 

тел.(044)4846497 

Двірник, 

сторож, 

машиніст з прання, 

прибиральниця, 

робітник з обслугов., 

підсоб. робітник кухні, 

кухар, 

помічник вихователя, 

завгосп, 

старша мед. сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

вихователь 

0,5 ст. – двірник, 

1,5 ст. – 

прибиральниця, 

робітник з обслугов., 

медична сестра з 

дієтичного 

харчування, 

старша мед. сестра, 

2 ст. – кухар, 

4 ст. - вихователь 

283. Дитячий садок  

№ 495 

04086, м. Київ, 

вул. Олени Теліги, 43А,  

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

8 ст. – вихователь, 

1,5 ст. - старша мед. 
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тел.(044)4406275 практичний психолог, 

старша мед. сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

діловод, 

підсоб. робітник кухні 

сестра, 

2 ст. - підсоб. 

робітник кухні 

 

284. Заклад дошкільної 

освіти №320 

03190, м. Київ, 

вул.Саратовська, 41А, 

тел.(044)4003417 

Двірник, 

комірник, 

прибиральниця, 

помічник вихователя, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

старша мед. сестра 

0,25 ст. – комірник, 

медична сестра з 

дієтичного 

харчування, 

0,5 ст. – 

прибиральниця, 

старша мед. сестра, 

1,25 ст. - помічник 

вихователя 

285. Дитячий садок  

№ 204 

04107, м. Київ, 

вул. Академіка 

Ромоданова, 19, 

тел.(044)4831839 

Вихователь, 

старша мед. сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

кухар, 

підсоб. робітник кухні 

2.5 ст. – вихователь, 

0,25 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування, 

2 ст. – кухар 

286. Дитячий садок  

№ 346 

04111, м. Київ, 

вул. Данила 

Щербаківського, 46А, 

тел.(044) 400 3225 

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

практичний психолог, 

старша мед. сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

завгосп, 

помічник вихователя, 

кухар, 

підсоб. робітник кухні, 

робітник з обслугов., 

кастелянка, 

комірник, 

двірник, 

музичний керівник 

4.7 ст. - вихователь, 

0,5 ст. - практичний 

психолог, 

медична сестра з 

дієтичного 

харчування, 

кухар, 

0,25 ст. – комірник, 

1,5 ст. – музичний 

керівник 

 

 

287. Дитячий садок  

№ 387 

04111, м. Київ, 

вул. Данила 

Щербаківського, 60А, 

тел.(044)4003039 

Двірник, 

помічник вихователя, 

діловод, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

керівник гуртка, 

практичний психолог, 

інструктор з фізкультури, 

музичний керівник, 

вихователь, 

машиніст з прання, 

прибиральниця, 

підсоб. робітник кухні, 

кухар 

1,5 ст. – двірник, 

4 ст. - помічник 

вихователя, 

0,75 ст. - керівник 

гуртка, 

2.75 ст. - музичний 

керівник, 

3,6 ст. – вихователь, 

0,5 ст. – машиніст з 

прання, 

прибиральниця, 

2 ст. - підсоб. 

робітник кухні 

288. Дитячий садок  

№ 488 

03057, м. Київ, 

вул. Марії Капніст, 10, 

тел.(044)4562355 

Вихователь, 

асистент вихователя, 

музичний керівник, 

інструктор з фізкультури, 

старша мед. сестра, 

кухар, 

помічник вихователя, 

3 ст. – вихователь, 

2 ст. - асистент 

вихователя, 

помічник 

вихователя, 

1,5 ст. - музичний 

керівник, 
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медична сестра з 

дієтичного харчування 

 

0,75 ст. - інструктор 

з фізкультури, 

0,5 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування 

289. Дитячий садок № 

530 

02000, м. Київ, 

провулок 

Артилерійський, 1А, 

тел.(044)4565184 

Комірник, 

кухар, 

помічник вихователя, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

старша мед. сестра, 

музичний керівник, 

вихователь 

0,25 ст. – комірник, 

3,5 ст. - помічник 

вихователя, 

0,5 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування, 

1,5 ст. - музичний 

керівник, 

4 ст. - вихователь 

290. Заклад дошкільної 

освіти №434 

04111, м. Київ, 

вул. Салютна, 23А, 

тел.(044)4003015 

Музичний керівник, 

помічник вихователя, 

кухар, 

помічник вихователя 

1,5 ст. –музичний 

керівник, 

2 ст. – кухар 

291. Дитячий садок  

№ 77 

04053, м. Київ, 

вул. Дмитрівська, 68, 

тел.(044)4867433 

Комірник, 

помічник вихователя 

0,25 ст. – комірник 

292. Дитячий садок  

№ 323 

04060, м. Київ, 

вул. Академіка Грекова, 

16, 

тел.(044)4405411 

Вихователь, 

музичний керівник, 

підсоб. робітник кухні, 

помічник вихователя 

3 ст. – вихователь, 

0,5 ст. - підсоб. 

робітник кухні, 

2 ст. - помічник 

вихователя 

293. Заклад дошкільної 

освіти №180 

04050, м. Київ, 

вул. Юрія Іллєнка, 28а, 

тел.(044)4833580 

Машиніст з прання, 

медична сестра, 

0,25 ст. – машиніст з 

прання, 

0,5 ст. – медична 

сестра - ФТК 

294. Дитячий садок  

№ 11 

03055, м. Київ, 

просп. Перемоги, 23А, 

тел.(044)2363213 

Медична сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

помічник вихователя 

Медична сестра – 

оптометристка, 

0,25 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування, 

1,5 ст. - помічник 

вихователя 

295. Дитячий садок  

№ 26 

01025, м. Київ, 

вул. Володимирська, 16,  

тел.(044)2798659 

Музичний керівник, 

керівник гуртка, 

старша мед. сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування 

0,5 ст. - керівник 

гуртка, 

медична сестра з 

дієтичного 

харчування 

296. ДНЗ № 35 04050, м. Київ, 

вул. Кудрявська, 21, 

тел.(044)2724101 

Кухар, 

помічник вихователя 

1,25 ст. - помічник 

вихователя 

297. Дитячий садок – 

школа «Пізнайко» 

для дітей з вадами 

зору 

м. Київ, 

вул. Дегтярівська, 6а, 

тел. (044)4839289 

Кухар, 

музичний керівник 

 

298. Дитячий садок  

№ 343 

04060, м. Київ, 

вул. Академіка Грекова, 

24, 

тел.(044)4402344 

Кухар, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

лікар 

0,25 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування, 

лікар – педіатр 

299. Дитячий садок 

№ 40 

04050, м. Київ, 

вул. ЮріяІллєнка, 51А, 

тел.(044)4839673 

Вихователь – методист, 

старша мед. сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

0,5 ст. - вихователь – 

методист, 

0,25 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRelfCiX6qCzSgXF7DJYVoFwmoxmg%3A1571135620717&ei=hKClXcywK-jFrgTltqeICw&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+530+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+530+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...261159.262957..264296...0.0..0.481.1182.2j2j1j0j1......0....1..gws-wiz.......0i7i30j0i7i5i30.3qjLF6GSjDA&ved=0ahUKEwjMgsSkiJ7lAhXooosKHWXbCbEQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQqbOYzfXUC-lOeIOfLNE8pF2q63g%3A1571135886089&ei=jqGlXa2KBZGHmwXR1I6oBw&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+434+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+434+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...193386.196958..198054...0.2..0.461.945.4j1j4-1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.aOI0LRST9Bk&ved=0ahUKEwitiYmjiZ7lAhWRw6YKHVGqA3UQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQqbOYzfXUC-lOeIOfLNE8pF2q63g%3A1571135886089&ei=jqGlXa2KBZGHmwXR1I6oBw&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+77+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+77+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...104814.106957..110785...0.2..0.808.3171.3-1j0j2j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.jl5RnKroN1Y&ved=0ahUKEwitiYmjiZ7lAhWRw6YKHVGqA3UQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSll5L6YL1p290GHIuAJrBZYZSl8A%3A1571136532350&ei=FKSlXdWIFc-smwXFw6PQCg&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+323+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+323+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...11215.14975..17094...0.2..0.99.434.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.JxlpBRiMOYY&ved=0ahUKEwjV4p3Xi57lAhVP1qYKHcXhCKoQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRyE0ixrgwoNSaxcI7SeXKVmRXt8g%3A1571155784635&ei=SO-lXcy3JoXPrgTL_qy4BQ&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+180+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+180+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...498123.502324..503104...1.2..0.205.586.5j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.WUGM0ii-B0c&ved=0ahUKEwjM-7ez057lAhWFp4sKHUs_C1cQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRT8rkUeXkzjbBLoJ8DZGEhY80EoQ%3A1571156290007&ei=QvGlXfcOr-quBNu0gMgC&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+11+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+11+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...334990.336012..336400...0.2..0.90.261.3......0....1..gws-wiz.......0i71.j3vQMeeuLgM&ved=0ahUKEwj3t7Wk1Z7lAhUvtYsKHVsaACkQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT2Zxt8LLWxNU3jkCkwYK8Uk1qFxw%3A1571156627812&ei=k_KlXYeaMefgrgTD_rnwCA&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+26+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+26+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...240323.242093..242455...0.2..0.98.333.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.xMB4H6GXhGo&ved=0ahUKEwjHr7_F1p7lAhVnsIsKHUN_Do4Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ9_aBIBTI-lWSzXZ-QgxXoUyG1sQ%3A1571157209454&ei=2fSlXbKrG-GurgS5ybHoCg&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+35+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+35+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3..0i30.75576.76825..77098...0.2..0.86.323.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.l4-hHIBdcpE&ved=0ahUKEwjy--va2J7lAhVhl4sKHblkDK0Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQ-zFu4QT29XQJ7Liwy_8RUxaoyoQ%3A1571157287741&ei=J_WlXeLkLMPrrgSZlZ74Bw&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+343+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+343+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...63.1284..1664...0.1..0.87.238.3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30.yawhwqRU44k&ved=0ahUKEwiilJaA2Z7lAhXDtYsKHZmKB38Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQjSqsI7alaA5nfImRJpCtANSju2w%3A1571157553011&ei=MfalXfQxisyuBIKNkcgO&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+40+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+40+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...241894.244078..245146...0.2..0.85.405.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.6PvQxzqbzEQ&ved=0ahUKEwi0jtX-2Z7lAhUKposKHYJGBOkQ4dUDCAs&uact=5


помічник вихователя харчування, 

2 ст. - помічник 

вихователя 

300. Дитячий садок  

№ 67 

03164, м. Київ, 

вул. Прорізна, 13, 

тел.(044)2347296 

Медична сестра з 

дієтичного харчування, 

асистент вихователя, 

 

0,5 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування, 

1,5 ст. – асистент 

вихователя 

301. Дитячий садок  

№ 54 

01001, м. Київ, 

вул. Софіївська, 23, 

тел.(044)2780832 

Старша мед. сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

помічник вихователя 

0,25 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування, 

1,25 ст. - помічник 

вихователя 

 

302. Дитячий садок  

№ 541 

01054, м. Київ, 

вул. Гоголівська, 8А, 

тел.(044)4861808 

Вихователь – методист, 

помічник вихователя 

0,5 ст. - вихователь – 

методист 

 

303. Заклад 

дошкільноїосвіти 

№419 "Золота 

рибка" 

04128, м. Київ, 

вул. Академіка Туполєва, 

16А, 

тел.0444003165 

Помічник вихователя, 

медична сестра з 

дієтичного харчування, 

медична сестра 

3 ст. - помічника 

вихователя, 

1 ст. - медична 

сестра - ФТК 

304. Дитячий садок  

№ 544 

04107, м. Київ, 

вул. Академіка 

Ромоданова, 16А, 

тел.(044)4838005 

Помічник вихователя, 

вихователь 

2 ст. - помічника 

вихователя 

 

305. Дитячий садок  

№ 348 

04107, м. Київ, 

вул.Печенізька, 18, 

тел.(044)4845283 

Медична сестра з 

дієтичного харчування, 

вихователь 

 

0,5 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування, 

4 ст. - вихователь 

306. Дитячий садок  

№ 545 

01054, м. Київ, 

вул.Гоголівська, 27А, 

тел.(044)4865066 

Вихователь, 

завгосп 

 

307. Дитячий садок  

№ 293 

04060, м. Київ, 

вул. Ольжича, 13А, 

тел.(044)4402244 

Помічник вихователя, 

медична сестра з 

дієтичного харчування 

0,5 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування 

308. Дитячий садок  

№ 78 

01004, м. Київ, 

вул. Терещенківська, 

11А, 

тел.(044)2896124 

Старша медична сестра, 

медична сестра з 

дієтичного харчування 

0,25 ст. - медична 

сестра з дієтичного 

харчування 

309. НВК «Ромашка» 03187, м. Київ, 

вул. Теремківська, 10, 

тел. (044)5220829 

сайт: 

http://romashkakiev.in.ua/ 

Практичний психолог, 

вихователь, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень 

 

310. НВК «Барвінок» 02000, м. Київ, 

просп. Академіка 

Глушкова, 55А, 

тел. (044)5222337 

сайт: http://www.nvk-

barvinok.edukit.kiev.ua/ 

Вихователь ГПД, 

вихователь 

 

 

311. ДНЗ №372 03000, м. Київ, 

вул. Академіка 

Заболотного, 114А, 

тел. (044)5221887 

Практичний психолог, 

вихователь, 

музичний керівник, 

інструктор з фізкультури, 

завідувач господарства, 

помічник вихователя, 

двірник, 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTEviXDJX4eIQi2vJOXes68jU5xgA%3A1571157799252&ei=J_elXYmBD-uprgSa0Y2ICw&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+67+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+67+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...288974.291103..291416...0.2..0.84.320.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30j0i30.JpUaLvg8QHs&ved=0ahUKEwjJsIr02p7lAhXrlIsKHZpoA7EQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNStpkChj7i0V2Y25vqWzPm_verXBQ%3A1571158091907&ei=S_ilXYv2NonKrgTB55f4AQ&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+54+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+54+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...211189.212350..212875...0.2..0.87.332.4......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i30j0i7i5i30.49p4YkVnx88&ved=0ahUKEwjLx9D_257lAhUJpYsKHcHzBR8Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS3gKiD1FOrBx4pOV9OBj_QAnNPcw%3A1571158305957&ei=IfmlXc6QOsr6qwGHwLx4&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+541+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+541+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...148778.148778..149271...0.3..0.81.81.1......0....1..gws-wiz.......0i71.0s1-E4sB6WE&ved=0ahUKEwiOpdnl3J7lAhVK_SoKHQcgDw8Q4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQEojDjXVmFV257-z8O5rBFV3TRrg%3A1571158456452&ei=uPmlXY2dG_KkrgT69ra4Dw&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+419+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+419+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...145191.147374..147648...0.2..0.202.612.5j0j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.ITk1IoI4pfg&ved=0ahUKEwiN2bqt3Z7lAhVykosKHXq7DfcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT7JKuoBT8WhjFlk8sxkriC1qRKVg%3A1571158605290&ei=TfqlXbWgEeKjrgSB_JbICQ&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+544+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+544+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...164424.165816..166618...0.2..0.83.391.5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.FCgkW_QwV2Y&ved=0ahUKEwj1-rb03Z7lAhXikYsKHQG-BZkQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT1vgizryD3-3lXCKVOVsR4yithag%3A1571158773221&ei=9fqlXeKWDYSXjgaGvayoBQ&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+348+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+348+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...272232.274259..274945...0.2..0.87.476.6......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.2vtnv15ZRZA&ved=0ahUKEwii5cDE3p7lAhWEi8MKHYYeC1UQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTiAZ05FEcxP6LmgmUdeL69qAtEdA%3A1571159049375&ei=CfylXdfGFoPKrgT74LvoBQ&q=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+545+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%94%D0%9D%D0%97+%E2%84%96+545+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...120209.124463..125612...0.3..0.84.473.6......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i5i30.CgEpq8Ednj8&ved=0ahUKEwiX75fI357lAhUDpYsKHXvwDl0Q4dUDCAs&uact=5
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сестра медична 

312. ДНЗ №513 м. Київ, 

просп.Академіка 

Глушкова 20, 

тел. (044)5264125 

Практичний психолог, 

вихователь, 

музичний керівник, 

помічник вихователя, 

двірник, 

прибиральник службових 

приміщень 

 

313. ДНЗ №440 м. Київ, 

пров. Жуковського 9, 

тел. (044)2574354 

Кухар, 

сестра медична, 

сторож, 

помічник вихователя, 

двірник, 

завідувач господарства, 

інструктор з фізкультури, 

вихователь, 

музичний керівник 

 

314. ДНЗ №220 м. Київ, 

вул. Флоренції, 6, 

тел. (044)5170383 

Сторож 

 

 

315. ДНЗ №221 м. Київ, 

просп. Голосіївський, 

114А, 

тел. (044)2574165 

Лікар  

316. ДНЗ №121 м. Київ, 

вул. Китаївська, 32, 

тел. (044)5250240 

Лікар, 

інструктор з фізкультури, 

асистент вихователя 

 

317. ДНЗ №73 03062, м. Київ, 

просп. Перемоги, 86, 

тел. (044)4437303 

Музичний керівник, 

сестра медична, 

кухар 

 

318. ДНЗ №41 04209, м. Київ, 

вул. Героїв Дніпра, 31, 

тел. (044)4142938 

Асистент вихователя, 

інструктор з фізкультури 

 

319. ДНЗ №131 03040, м. Київ, 

вул. Деміївська, 49 

тел. (044)2572159 

Асистент вихователя, 

вихователь, 

діловод, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень 

 

320. ДНЗ №150 03191, м. Київ, 

вул. Дмитра Луценка, 

13Б, 

тел. (044)2508453 

Музичний керівник, 

вихователь, 

помічник вихователя, 

сестра медична, 

кухар 

 

321. ДНЗ №157 03127, м. Київ, 

пров. Коломийський, 9А, 

тел.(044)2576137 

Сестра медична, 

вихователь, 

музичний керівник, 

діловод 

 

322. ДНЗ №182 03143, м. Київ, 

вул. Академіка 

Заболотного, 138А, 

тел.(044)5263752 

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

помічник вихователя 

 

323. ДНЗ №117 01033, м. Київ, 

вул. Сім'ї Прахових, 13, 

тел.(044)2206438 

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

помічник вихователя 

 

324. ДНЗ №328 м. Київ, 

вул. Бурмистенка, 5, 

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTZDA0iji5BeXLJhqM7QO7vo47dNA%3A1571804343205&ei=t9SvXaiWDPeBk74Pm9ifgAg&q=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%96221+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%96221+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...34385.36088..36790...1.2..0.87.254.3......0....1..gws-wiz.......0i71.TS10xkwYL3s&ved=0ahUKEwjozaG8w7HlAhX3wMQBHRvsB4AQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSm44cF0lshGKTTvvCq1PkhF92jxQ%3A1571804746847&ei=StavXfaoM7qLk74PnPq1oA8&q=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%9673+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%9673+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...1105.2039..2726...0.0..0.214.594.3j1j1......0....1..gws-wiz.......0i22i30j33i10i160.cYSlDfnx1Mg&ved=0ahUKEwj29d38xLHlAhW6xcQBHRx9DfQQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRKETtJpAi3Pur4XtsorU3fs2n0tA%3A1571804776710&ei=aNavXZeAK6OJk74P4MG1GA&q=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%9641+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%9641+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...1123.2837..3952...0.2..0.101.578.5j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i13j0i8i13i30.527b-8Eu7fc&ved=0ahUKEwiX1PyKxbHlAhWjxMQBHeBgDQMQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSUVSO9CdMousviSPOEMsNluctG_g%3A1571864014749&ei=zr2wXZ-0LdSBk74PgNeWqAo&q=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%96131+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%96131+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...182250.183165..184344...0.2..0.101.284.2j1......0....1..gws-wiz.......0i71.iGpzYvBhH74&ved=0ahUKEwif0-_hobPlAhXUwMQBHYCrBaUQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNR5Z4CZeUArdD1q_a4vWZKpvuNleA%3A1571864200335&ei=iL6wXcCXFIyrmwWdxomwBg&q=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%96150+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%96150+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...188289.189869..190083...0.2..0.100.358.3j1......0....1..gws-wiz.......0i71.VsyPXbFDKLw&ved=0ahUKEwjA-666orPlAhWM1aYKHR1jAmYQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTWsYRymfzTo7rmgs8RuU1A65B8IA%3A1571864391626&ei=R7-wXYT1JaOemwWhz4TgAw&q=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%96157+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%96157+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...41795.42801..43147...0.2..0.93.161.2......0....1..gws-wiz.......0i71.GPfldCoBIMI&ved=0ahUKEwjEtMqVo7PlAhUjz6YKHaEnATwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQyoBKB9FITrJUJJQicJUVWeVDkgw%3A1571864436030&ei=dL-wXeXBAdaKk74P9bqu2A0&q=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%96182+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%96182+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...104263.105777..106162...0.2..0.95.343.4......0....1..gws-wiz.......0i71.ot6UXJ_9Udc&ved=0ahUKEwjly-Cqo7PlAhVWxcQBHXWdC9sQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSVxj3UyVsC1y6RY9AV6_26BGmoWA%3A1571864914824&ei=UsGwXaf3MfiLk74P86itwAc&q=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%96117+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&oq=%D0%97%D0%94%D0%9E+%E2%84%96117+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&gs_l=psy-ab.3...845.845..1007...0.2..0.108.108.0j1......0....1..gws-wiz.......0i71.uEw12mGmK7E&ved=0ahUKEwin6IePpbPlAhX4xcQBHXNUC3gQ4dUDCAs&uact=5


тел. (044)2577024 музичний керівник 

325. ДНЗ №726 м. Київ, 

вул. Теремківська, 9, 

тел. (044)2667416 

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будівель, 

сестра медична 

 

326. ДНЗ №739 м. Київ, 

вул. Володимирська, 77, 

тел. (044)2066488 

Вихователь, 

сестра медична, 

кухар 

 

327. ДНЗ №798 м. Київ, 

вул. Заболотного, 70а, 

тел. (044)2522049 

Вихователь, 

інструктор з фізкультури, 

музичний керівник, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

сестра медична 

 

328. ДНЗ №262 02000, м. Київ, 

вул. Жилянська, 84, 

тел.(044)2898574 

Вихователь, 

асистент вихователя, 

сестра медична 

 

329. ДНЗ №640 м. Київ, 

вул. Маршала 

Якубовського, 1, 

тел. (044)2506089 

Вихователь, 

діловод, 

помічник вихователя 

 

330. ДНЗ №641 м. Київ, 

вул. Маршала 

Якубовського, 1а, 

тел. (044)2501273 

Помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень 

 

331. ДНЗ №642 03191, м. Київ, 

вул. Маршала 

Якубовського, 1Б, 

тел. (044)2506534 

Вихователь, 

діловод, 

помічник вихователя, 

двірник, 

сестра медична 

 

332. ДНЗ №643 03039, м. Київ, 

вул. Голосіївська, 4А, 

тел.(044)5257413 

Вихователь, 

діловод, 

прибиральник службових 

приміщень, 

сестра медична 

 

333. ДНЗ №402 м. Київ, 

вул. Васильківська, 39 

тел. (044)2570198 

Вихователь, 

двірник, 

кухар 

 

334. ДНЗ №196 м. Київ, 

вул. Дмитрія Луценко, 13, 

тел. 0976820870 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

прибиральник службових 

приміщень, 

кухар 

 

335. ДНЗ №305 03131, м. Київ, 

вул. Ліснича, 3, 

тел. 2594243 

Вихователь, 

помічник вихователя 

 

336. ДНЗ №406 м. Київ, 

вул. В. Дубініна, 13, 

тел. (044)2575263 

Кухар, 

двірник 

 

337. ДНЗ №253 м. Київ, 

вул. Горького, 108, 

Вихователь, 

помічник вихователя, 
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тел. (044)5285370 кухар 

338. ДНЗ №92 м. Київ, 

вул. Горького, 4, 

тел. (044)2345236 

Двірник, 

помічник вихователя 

 

339. ДНЗ №285 м. Київ, 

пр-т. Академіка 

Глушкова, 41-б 

тел. (044)5267166 

Вихователь, 

сестра медична, 

кухар 

 

340. ДНЗ №667 м. Київ, 

вул.  Дмитра Луценка, 13-

б 

тел. (044)2502783 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

сестра медична 

 

341. ДНЗ №440 м. Київ, 

пр. Жуковського, 9, 

тел. (044)2574354 

Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будівель 

 

342. ДНЗ №341 м. Київ, 

вул. Горького, 155-а, 

тел. (044) 5291496 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

 

 

343. ДНЗ №416 м. Київ, 

вул. Андрія Бубнова, 10а, 

тел. (044)2573196 

Сестра медична  

344. ДНЗ №118 м. Київ, 

вул. Тарасівська, 6-А, 

тел. (044)2880688 

Кухар  

345. ДНЗ №24 м. Київ, 

вул. Козацьа, 34, 

тел. (044)5248506 

Вихователь  

346. ДНЗ №32 м. Київ, 

пров. Деміївський, 4, 

тел. (044)5257112 

Кухар  

347. ДНЗ №416 м. Київ, 

вул. Бубнова, 10-а, 

тел. (044)2573196 

Помічник вихователя  

348. ДНЗ №717 м. Київ, 

вул. Забіли, 9, 

тел. (044)2588495 

Вихователь  

349. ДНЗ №659 м. Київ, 

пр. 

Сільскогосподарський, 4, 

тел. (044)2584109 

Завідувач господарства  

350. ДНЗ №506 м. Київ, 

вул. Стратегічне шосе, 

54, 

тел. (044)5253151 

Музичний керівник  

351. ДНЗ №764 м. Київ, 

вул. Горького, 168, 

тел. (044)5281569 

Сестра медична  

352. ДНЗ №198 м. Київ, 

вул. Васильківська, 10 

тел. (044)2573090 

Кухар, 

сестра медична 

 

353. ДНЗ №129 м. Київ, 

вул. Володимирська, 89-

А 

тел. (044)2875330 

Вихователь  

354. ДНЗ №49 04210, м. Київ, 

вул. Олександра 

Помічник вихователя  



Архипенка, 1А, 

тел.(044)4186832 

355. ДНЗ №30 м. Київ, 

просп. Героїв 

Сталінграда, 4-б, 

тел. (044)4053660 

Музичний керівник, 

кухар 

 

356. ДНЗ №61 01033, м. Київ, 

вул. Володимирська, 76, 

тел. (044)2873392 

Інструктор з фізкультури  

357. ДНЗ №30 02000, м. Київ, 

вул. Радунська, 30, 

тел. (044)2228271 

Вихователь, 

фіз. інструктор, 

медична сестра 

2 ст. – вихователя, 

0,5 ст. – фіз. 

інструктор, 

медична сестра 

358. ДНЗ «Теремок» 

№52 

04075, м. Київ, 

вул. Квітки Цісик, 48, 

тел. (044)4018336 

Вихователь, 

фіз. інструктор, 

помічник вихователя 

2 ст. – вихователя, 

4 ст. – помічника 

вихователя 

359. ДНЗ №135 04201, м. Київ, 

просп. Мінський, 8, 

тел. (044)4321474 

Вихователь, 

вихователь – методист, 

фіз. інструктор, 

помічник вихователя, 

практичний психолог 

3 ст. – вихователя 

помічника 

вихователя 

360. ДНЗ «Ромашка» 

№144 

04213, м. Київ, 

вул. Північна, 42, 

тел. (044)4114432 

Вихователь, 

помічник вихователя 

2 ст. – вихователя 

 

361. ДНЗ №280 04205, м. Київ, 

проср. Оболонський, 23В, 

тел. (044)4126762 

Соціальний педагог, 

асистент вихователя, 

помічник вихователя, 

медична сестра, 

лікар, 

практичний психолог, 

вихователь 

3 ст. – асистента 

вихователя, 

помічника 

вихователя, 

медична сестра, 

1,5 ст. - практичний 

психолог, 

4 ст. - вихователя 

362. ДНЗ №602 04212, м. Київ, 

вул. Зої Гайдай, 1А, 

тел. (044)4135632 

Асистент вихователя, 

помічник вихователя, 

фіз. інструктор, 

вихователь 

4 ст. - асистента 

вихователя, 

3 ст. - помічника 

вихователя, 

7 ст. - вихователя 

363. ДНЗ №636 м. Київ, 

просп. Оболонський,28 г, 

тел. (044)4127396 

Помічник вихователя, 

муз. керівник, 

практичний психолог, 

вихователь 

3 ст. - помічника 

вихователя, 

 

364. ДНЗ «Медок» 

№662 

04214, м. Київ, 

вул. Героїв Дніпра, 55, 

тел.(044)4113275 

Вихователь, 

фіз. інструктор, 

вчитель – дефектолог, 

практичний психолог, 

муз. керівник, 

помічник вихователя 

2 ст. – вихователя, 

вчитель – 

дефектолог, 

0,25 ст. - муз. 

керівник 

365. ДНЗ №673 04213, м. Київ, 

вул. Прирічна, 17Б, 

тел. (044)4118339 

Вихователь, 

вихователь – методист, 

фіз. інструктор, 

муз. керівник, 

помічник вихователя 

4 ст. – вихователь, 

0,75 ст. - фіз. 

інструктор, 

муз. керівник, 

3 ст. - помічника 

вихователя 

366. ДНЗ «Журавлик» 

№635 

м. Київ, 

просп. Оболонський, 27б, 

тел. (044)4128770 

Вихователь, 

вихователь – методист, 

фіз. інструктор, 

практичний психолог, 
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медична сестра, 

помічник вихователя 

367. ДНЗ «Вогник» 

№234 

04074, м. Київ, 

вул. Боровиковського, 

2/10, 

тел. (044)4301765 

Вихователь, 

фіз. інструктор, 

медична сестра, 

помічник вихователя 

2 ст. – вихователя, 

0,25 ст. - фіз. 

інструктор 

368. ДНЗ №665 м. Київ, 

вул. Героїв Сталінграду, 

48а, 

тел. (044)4116432 

Вихователь, 

муз. керівник, 

помічник вихователя 

5 ст. – вихователя, 

0,25 ст. - муз. 

керівник 

369. Дитячий садок - 

ясла №291 

04213, м. Київ, 

вул. Прирічна, 29, 

тел. (044)4111342 

Вихователь, 

вчитель – дефектолог, 

практичний психолог, 

помічник вихователя 

4 ст. - вихователя, 

2 ст. - помічника 

вихователя 

370. НВК «Я+сім’я» 04213, м. Київ, 

просп. Героїв 

Сталінграда, 48А, 

тел. (044)2392243 

Вчитель – дефектолог, 

практичний психолог, 

лікар 

 

371. ДНЗ №65 м. Київ, 

вул. 8 березня, 11, 

тел. (044)4679115 

Вихователь, 

помічник вихователя, 

медична сестра 

 

372. ДНЗ №614 04209, м. Київ, 

вул. Озерна, 26А, 

тел. (044)4124325 

Медична сестра,  

373. ДНЗ «Лілія» 

№523 

м. Київ, 

вул. Лайоша Гавро, 8б, 

тел. (044)4186342 

Вихователь, 

практичний психолог, 

 

374. ДНЗ №685 м. Київ, 

вул. Приозерна 6, 

тел. (044)4186031 

Практичний психолог, 

помічник вихователя 

0,5 ст. - практичний 

психолог, 

2 ст. - помічника 

вихователя 

375. ДНЗ «Барвінок» 

№517 

04210, м. Київ, 

просп. Героїв 

Сталінграда, 9Б, 

тел. (044)4182808 

Вихователь, 

муз. керівник 

 

376. ДНЗ №527 04201, м. Київ, 

просп. Маршала 

Рокоссовського, 6Б, 

тел. (044)4325481 

Вихователь, 

муз. керівник 

 

377. ДНЗ №531 04201, м. Київ, 

вул. Полярна, 5Б, 

тел. (044)4321400 

Вихователь, 

муз. керівник, 

помічник вихователя 

4 ст. – вихователя 

378. ДНЗ №533 04205, м. Київ, 

просп.Оболонський, 15В, 

тел. (044)4182182 

Вихователь, 

муз. керівник 

2 ст. - вихователя 

379. ДНЗ 

«Дельфінчик» 

№573 

04210, м. Київ, 

вул. Маршала 

Малиновського, 27Г, 

тел. (044)4186304 

Муз. керівник, 

помічник вихователя, 

вихователь 

2 ст. - помічника 

вихователя, 

вихователя 

380. ДНЗ №589 04212, м. Київ, 

вул. Маршала 

Тимошенка, 3Б, 

тел. (044)4182035 

Муз. керівник, 

помічник вихователя, 

2 ст. - помічника 

вихователя 

381. ДНЗ №260 04205, м. Київ, 

вул. Оболонський, 12Б, 

тел. (044)4187885 

Фіз. інструктор, 

вихователь 

2 ст. - вихователя 
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382. ДНЗ «Ольвія» 

№580 

04210, м. Київ, 

вул. Петра Панча, 7А, 

тел. (044)4642424 

Фіз. інструктор  

383. ДНЗ №611 м. Київ, 

просп.Оболонський, 37б, 

тел. (044)4123652 

Фіз. інструктор 1,75 ст. - фіз. 

інструктор 

384. ДНЗ №607 04209, м. Київ, 

вул. Богатирська, 16А, 

тел. (044)4124261 

Вихователь 2 ст. - вихователя 

385. ДНЗ №603 04211, м. Київ, 

вул. Йорданська, 9Є, 

тел. (044)4186266 

Помічник вихователя, 

вихователь 

3 ст. - вихователя 

386. ДНЗ №193 04205, м. Київ, 

просп. Оболонський, 16Г, 

тел. (044)4188236 

Помічник вихователя, 

вихователь 

4 ст. – вихователь, 

помічника 

вихователя 

387. ДНЗ №190 04201, м. Київ, 

просп. Мінський, 10Б, 

тел. (044)4321470 

Помічник вихователя 

 

 

388. ДНЗ «Квіточка» 

№321 

04074, м. Київ, 

вул. Автозаводська, 13А, 

тел. (044)4302180 

Помічник вихователя, 

вихователь 

3 ст. - помічника 

вихователя, 

вихователя 

389. ДНЗ №263 м. Київ, 

вул. Прирічна, 19б, 

тел. (044)4116112 

Вихователь 2 ст. - вихователя 

390. ДНЗ № 436 04074, м. Київ, 

вул. Автозаводська, 17А, 

тел. (044)4302166 

Вихователь 2 ст. - вихователя 

391. ДНЗ «Березка» 

№579 

04211, м. Київ, 

вул. Олександра 

Архипенка, 6В, 

тел. (044)4183915 

Помічник вихователя, 

вихователь 

4 ст. - помічника 

вихователя, 

вихователя 

392. ДНЗ №581 04210, м. Київ, 

вул. Олександра 

Архипенка, 5Б, 

тел. (044)4182817 

Помічник вихователя, 

вихователь 

3 ст. - помічника 

вихователя, 

2 ст. - вихователя  

393. ДНЗ №585 04212, м. Київ, 

вул. Маршала 

Малиновського, 1Б,  

тел. (044)4182710 

Помічник вихователя, 

вихователь 

2 ст. - помічник 

вихователя, 

вихователь 

394. ДНЗ «Світлчок» 

№598 

04114, м. Київ, 

вул. Автозаводська, 47, 

тел. (044)4304361 

Помічник вихователя, 

вихователь 

 

395. ДНЗ №668 04210, м. Київ, 

просп. Героїв 

Сталінграда, 35А, 

тел. (044)4114148 

Помічник вихователя, 

вихователь 

3 ст. - помічника 

вихователя, 

2 ст. -  

вихователя 

396. ДНЗ «Горобинка» 

№664 

04214, м. Київ, 

вул. Північна, 4Г, 

тел. (044)4115775 

Помічник вихователя, 

вихователь 

 

397. ДНЗ №802 м. Київ, 

вул. Западинська, 11,  

тел. (044)4338770 

Вихователь 2 ст. - вихователя 

398. ДНЗ «Джерело» 

№572 

04205м. Київ, 

просп. Оболонський,14Г,  

тел. (044)4186126 

Вихователь 2 ст. - вихователя 
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399. ДНЗ №578 04114, м. Київ, 

вул. Автозаводська, 

89/91, 

тел. (044)4305688 

Помічник вихователя 2 ст. - помічника 

вихователя 

400. ДНЗ №613 м. Київ, 

вул. Озерна, 8а, 

тел. (044)4122541 

Помічник вихователя 3,25 ст. - помічника 

вихователя 

401. ДНЗ №660 м. Київ, 

просп.Героїв Сталінграда, 

49а, 

тел. (044)4117368 

Помічник вихователя 3 ст. - помічника 

вихователя 

402. Школа-дитячий 

садок "Ластівка" 

04205, м. Київ, 

просп. Оболонський, 32А, 

тел. (044)4129325 

Вихователь  

403. ДНЗ №663 м. Київ, 

вул. Героїв Дніпра, 69, 

тел. (044)4114361 

Помічник вихователя  

404. ДНЗ №804 04201, м. Київ, 

вул. Бережанська, 14А, 

тел. (044)4623094 

Помічник вихователя 2 ст. - помічника 

вихователя 

405. ДНЗ №590 04212, м. Київ, 

вул. Богатирська, 2Б, 

тел. (044)4133363 

Помічник вихователя 1,25 ст. - помічника 

вихователя 

406. ДНЗ №607 04209, м. Київ, 

вул. Богатирська, 16А, 

тел. (044)4124261 

Помічник вихователя 2 ст. - помічника 

вихователя 
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