
16. Спортивний клуб “Sport 
Time” – (силові тренажери, карді 
отри-нажери, степ-аеробіка, мікс-
аеробіка, стрип-пластика, пілатес, 
роздягальні, душові, масажне 
крісло),  вул. Бальзака, 42/20, тел.: 
362-39-01. 
17. Тренажерний зал, солярій 
Віктор,  вул. Висоцького, 8 (2-й 
поверх), тел.: 331-17-70, 530-14-25. 

18. Фітнес студія “Оскар”  –  
(тренажерний зал, фітнес студія, 
особисті тренування, масаж, сауна), 
вул. Милославська, 43,  тел.: 587-89- 
25, 223-64-16, 223-47-44. 
19. Фітнес-центр “Мастер Фит” – 
(заняття в тренажерному залі, 
заняття йогою, аеробікою, 
шейпінгом, пілатесом, таеквон-до, 
танцями), вул. Градинська, 6-Б 
(ЗОШ № 308) ,    тел.: 353-12-00, 
533-87-87, 426-14-92. 
Сайт: http://www.masterfit.kiev.ua 
20. Фітнес-центр 
“Сириу” – (трену-
вання в тренажер-
ному залі, заняття 
аеробікою, пілате-
сом, тайбо, сауна, солярій, гра в 
настольний теніс, косметологія, 
салон краси), вул. Драйзера, 21, тел. : 
547-73-13.  

21. Центр східних видів 
єдиноборств  - (кіокушинкай кара-
те),  керівник - Овечкін О.В., платно 
та безкоштовно), вул. Сабурова, 20. 

 

Фізична культура і спорт 
відіграють важливу роль у 
формуванні, зміцненні та 
збереженні здоров’я громадян, 
підвищення їх працездатності та 
збільшення тривалості 
активного життя.  

В бібліотеках нашого району 
Ви зможете знайти літературу 
про традиційні види спорту, 
історію їх виникнення, про 
спортивний шлях українських 
майстрів та отримати цікаву і 
корисну інформацію для 
поліпшення свого  здоров’я. 

 
 

Завітайте до нас! 
 
 

Контактна інформація 
Б-ка № 141 - вул. Драйзера, 6, 
 (044)546-90-45; 
Б-ка № 115 – вул. Бальзака, 28, 
(044)515-61-70;  
Б-ка № 151 – вул. Радунська, 46-а, 
(044)530-85-50. 

 

e-mail: 
library141@ukr.net  

 

веб-сторінка: 
http://desnabib.kiev.ua 

Централізована 
бібліотечна система 

Деснянського району  
м. Києва 

 

Центральна районна      
бібліотека №141 

 

 
 

Спортивно-оздоровчі   
заклади району 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Випуск 1. Спортивні клуби 

  та центри  Троєщини 
 
 
 
 

Інформаційна довідка 
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Шановні Деснянці! 
 Пропонуємо вашій увазі 
перелік учбових закладів, секцій, 
центрів та клубів з фізичного 
виховання, які знаходяться на 
масиві Троєщина  нашого районуі:  
 
1. Гірськолижний клуб "Київ" 
("Каштан") –  (гірськолижний 
спорт, вейкбординг, роліки, 
воднолижний 
спорт, сноубор-
динг для дітей та 
дорослих) - парк 
Дружби народів, 
X-Park (літом), 
тел.: (067) 405-99-45, (067) 983-90-
80. 
2. Дитячо-юнацький центр 
спортивних єдиноборств "Му-
ромец - 1999" – (популяризація та 
розвиток спортивних єдиноборств в 
підлітковому та молодіжному 
середовищі) - просп. Маяковського, 
52-а, тел.: 515-10-72, (050) 412-22-60. 
3. ДЮСШ-18 – (акробатика, 
бадмінтон, баскетбол, волейбол, 
плавання,  художня гімнастика)  -  
керівник - Сербіна Лілія Леонідівна, 
безкоштовно, вул. Бальзака, 52-б,  
тел. 515-42-66. 

4. Клуб атлетизму – (бодібілдинг) 
-  керівник - Погасій Олександр 
Володимирович, платно та 
безкоштовно, вул. Бальзака, 12.  
5. Клуб “Браво”  –  (спортивна 
акробатика, художня гімнастика, 
фітнес, туризм), керівник –  
Арьомчик Микола Євгенович, 
безкоштовно. вул. Радунська, 18. 
6. Клуб “Вигурівщина”  – 
(футбол) - керівник - Мостовенко 
Сергій Миколайович, безкоштовно,  
вул. Драйзера, 2-б. 
7. Клуб “Гонг” – (бокс, кікбоксінг),  
керівник – Ковальчук Василь 
Васильович, безкоштовно - вул. 
Бальзака, 49/20. 
8.  Клуб “Надія”  –  (тайський бокс, 
шейпінг, бодіфлекс), керівник – 
Раскатов Олександр Миколайович, 
платно та безкоштовно, вул. 
Сабурова, 3-а. 
9. Клуб “Прометей” – (шахи, 
шашки, атлетизм), керівник – 
Євецький Юрій Миколайович, 
безкоштовно, вул. Закревського, 29-а. 
10. Клуб “Ракетка”  –  (настільний 
теніс, футбол), керівник – Лихачов 
Валерій Костянтинович, платно та 
безкоштовно, вул. Закревського, 3. 

11. Клуб “Тай Бо ОС” – (київський 
клуб тай бо),  вул.  Ніколаєва,  7  (2  
поверх). 
12. Клуб “Торос” –  (бокс, 
кікбоксінг), керівник -  Ковальчук 
Василь Васильович, безкоштовно, 
вул. Милославська, 33-а. 
13. Навчальний позашкільний 
заклад районний Спортивно-
оздоровчий центр – (секції у 
спортивних 
клубах за місцем 
проживання) - 
керівник – Голюк 
Едуард Вікторо-
вич,  вул. 
Драйзра, 2-б, тел. 547-43-21. 
14. Районний Центр навчання 
плаванню – (плавання, шейпінг. 
аквоаеробіка, сауна, басейн для дітей 
6-14 років), керівник - Пявка Микола 
Іванович, платно та безкоштовно, 
вул. Закревського, 67-а, тел. 530-07-
06. 
15. Спортивний клуб "SEN-BIN" 
– (вивчення карате), вул. Сабурова, 6 
(ЗОШ № 277), тел.: 067-725-55-56. 
Сайт: sen-bin.kiev.ua 
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