
13. Школа латино-
американських 
танців «Тропікана» -   
вул. Ніколаєва, 7, тел.: 
228-49-62, (067) 447-21-29.  
Сайт: http://tropicana.kiev.ua/  

 
 

14. Школа східного танцю «Orient» 
- (навчання східним 
танцям, танцю живота), 
просп. Маяковського, 
43/2, тел.: 517-17-55, 
(050) 633-19-31, (097) 
251-72-84.   
Сайт: www.orient-viktoria.io.ua  
 

15.  Школа сучасних танців "Born 
2 Dance" –  (танці вуличного та 
клубного направлень (хіп-хоп, брейк-
данс, вок, контемпора-
ри,  регги,  хаус та інші.  
Напрацювання 
впевненності, 
драйвовості та 
легкості. Розвиток пластичності та 
артистизму. Силові комплекси та 
розтяжки. Імпровізація. Виступ на 
сцені),  керівник Школи - Середа  
Олександра, вул. Ніколаєва, 7,  тел.: 
(098) 937-00-04. 
Сайт: www.dance.net.ua  

 
 

 16. Школа танців «El-Corazon» - 
(навчання кубинським танцям), вул. 
Сабурова, 3 тел.: (093) 181-38-29. 

 
 
 

 

Танці можуть бути 
відмінною альтернативою 

спорту і дозволяють людині  
виразити себе, розвинути 

корисні звички, які 
знадобляться їй протягом 

усього життя. 
 

В цьому Вам допоможе 
література, яка знаходиться 

в фондах бібліотек нашого 
району  

 

Ласкаво просимо! 
 
 

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 2. Студії, клуби, 

школи танцю та фітнесу   
Троєщини 

 
 
 

Інформаційна довідка 
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Шановні Деснянці! 
     Якщо у Вас завмирає серце, коли Ви 
дивитесь танцювальні конкурси, якщо 
Вам не вдається стояти спокійно, 
коли звучить музика, і, якщо Ви 
вмієте танцювати "душею", негайно 
завітайте до школи або студії з 
танців.  
     Отже, ви вирішили неодмінно 
навчитися танцювати. Пропонуємо 
Вам перелік різноманітних 
танцювальних клубів,  шкіл та 
студій: 
 
 
1. Клуб Спортивного Бального 
Танцю «АИДА»  - 
(бальні танці, латино-
американські танці, 
сучасні танці, поста-
новка весільного тан-
цю), перехрестя просп.  Ватутіна і 
Маяковського, тел.: (067) 282-89-34. 
Сайт: www.aida-club.kiev.ua  

 

2. Клуб спортивного танцю 
«Імперія Танцю» - (навчання 
спортивними баль-
ними танцями, танці 
для дітей. Загальнофі-
зична підготовка),  
просп. Маяковського, 
52-а, тел.: (050) 966-53-13, 227-79-98.  
Сайт: www.danceempire.com.ua 
3. Креатив студія «Арата» - 
(навчання танцям, для початківців і 

досвідчених), вул. Сабурова, 19-б (ЗОШ 
№ 263), тел.: 228-52-07, (093) 766-96-
62. 
Сайт: www.arata.kiev.ua 

 

4.  Студія гармонічного фізичного 
розвитку «Аеліта» - (унікальна прог-
рама гармонічного фізичного розвитку 
для дівчаток від 3 до 9 років), вул. 
Градинська, 6-б, тел.: (098) 924 07 89. 
Сайт: www.aelitastudio.com.ua  

 

5. Студія сучасного 
танцю «Flash»-  
(заняття хіп-хопом для 
дорослих і дітей від          
5 років), просп. 
Маяковського, 43/2,  тел.: (097)664-67-
17, (097) 663-46-13.  

 
 

6. Студія фітнесу і танцю 
«Fit&Fun» -  (заняття аеробікою, 
тренування в тренажерному залі, 
масаж, косметолог), вул. Ніколаєва, 1, 
тел.: 546-55-16, (066) 788-34-78.  

 
 

7. Фітнес клуб «Zebra 
Sport» (Зебра Спорт) 
–  ( Тренажерний зал,  
нове обладнання, 
особисті тренування. Групові програми 
(аеробіки, силовий і функціональний 
тренінг, пілатес, йога, танці, стрип 
денс). Дитячий фітнес. Фітнес-бар. 
Салон краси),  вул. Бальзака, 4-а, тел.: 
224-63-07. 
Сайт: http://www.zebrasport.com.ua/ 

8. Фітнес студія «Stam» -  (Step, Step 
2, Zumba fitness (танцювальна 
аеробіка), Fitball, Sculpt, Abt, Upper 
Body, Belly dance, Streep dance, Hip-hop, 
Electro Dancе, Хаду, Fitness yoga, 
Pilates), вул.  Лаврухина,  3  (2  поверх), 
тел.: (067) 504-09-24, 383-29-85. 
Сайт:fitnes-studiya-stam.uaprom.net  

 
 

9. Центр танцювального спорту – 
(заняття спортивними бальними 
танцями, для дітей і дорослих, для 
початківців і досвідчених, постановка 
весільного танцю), вул. Сабурова, 14 
(ЗОШ  № 276, актовий зал), тел.:  419-
66-73, (067) 645-43-75, (097) 389-50-22.  

 
 

10. Школа вуличного 
танцю «ТУРБО» -  
(навчання сучасним 
танцям), вул. Закревсь-
кого, 45-б, тел.: (066) 323-
00-83, (050) 267-80-97. 
Сайт: www.turbo-ballet.com  
 

11. Школа клубних латиноаме-
риканських танців 
«CUBANOBOOM» -   
(школа латиноамерикан-
ських танців, школа 
сальси), вул. Бальзака, 4, тел.: (067) 
798-3692. 
Сайт: http://cubanoboom.com.ua/ 
 

http://kiev.sportclubs.com.ua/club-sportivnogo-balnogo-tantca-aida/
http://kiev.sportclubs.com.ua/club-sportivnogo-balnogo-tantca-aida/
http://kiev.sportclubs.com.ua/club-sportivnogo-balnogo-tantca-aida/#large-map-415
http://kiev.sportclubs.com.ua/club-sportivnogo-balnogo-tantca-aida/#large-map-415
http://www.sportclubs.com.ua/modules/redirect.php?cl_id=415
http://kiev.sportclubs.com.ua/club-sportivnogo-tantca-imperiya-tantca/#large-map-568
http://www.sportclubs.com.ua/modules/redirect.php?cl_id=426
http://kiev.sportclubs.com.ua/kreativ-studiya-arata/
http://kiev.sportclubs.com.ua/kreativ-studiya-arata/#large-map-418
http://kiev.sportclubs.com.ua/kreativ-studiya-arata/#large-map-418
http://www.sportclubs.com.ua/modules/redirect.php?cl_id=418
http://kiev.sportclubs.com.ua/studiya-garmonichnogo-fizicheskogo-razvitiya-aelita/
http://kiev.sportclubs.com.ua/studiya-garmonichnogo-fizicheskogo-razvitiya-aelita/
http://kiev.sportclubs.com.ua/studiya-garmonichnogo-fizicheskogo-razvitiya-aelita/#large-map-1363
http://kiev.sportclubs.com.ua/studiya-garmonichnogo-fizicheskogo-razvitiya-aelita/#large-map-1363
http://www.sportclubs.com.ua/modules/redirect.php?cl_id=1311
http://kiev.sportclubs.com.ua/studiya-sovremennogo-tantca-flash/
http://kiev.sportclubs.com.ua/studiya-sovremennogo-tantca-flash/#large-map-595
http://kiev.sportclubs.com.ua/studiya-fitnesa-i-tantca-fitfun/
http://kiev.sportclubs.com.ua/studiya-fitnesa-i-tantca-fitfun/
http://kiev.sportclubs.com.ua/studiya-fitnesa-i-tantca-fitfun/#large-map-98
http://kiev.sportclubs.com.ua/fitnes-club-zebra-sport/#large-map-1398
http://kiev.sportclubs.com.ua/fitnes-club-zebra-sport/#large-map-1398
http://www.sportclubs.com.ua/modules/redirect.php?cl_id=1340
http://kiev.sportclubs.com.ua/fitnes-studiya-stam/
http://kiev.sportclubs.com.ua/fitnes-studiya-stam/#large-map-1330
http://www.sportclubs.com.ua/modules/redirect.php?cl_id=1288
http://kiev.sportclubs.com.ua/center-tantcevalnogo-sporta/#large-map-442
http://kiev.sportclubs.com.ua/center-tantcevalnogo-sporta/#large-map-442
http://kiev.sportclubs.com.ua/shkola-ulichnogo-tantca-turbo/
http://kiev.sportclubs.com.ua/shkola-ulichnogo-tantca-turbo/
http://kiev.sportclubs.com.ua/shkola-ulichnogo-tantca-turbo/#large-map-569
http://www.sportclubs.com.ua/modules/redirect.php?cl_id=65
http://kiev.sportclubs.com.ua/shkola-clubnih-latinoamerikanskih-tantcev-cubanoboom/
http://kiev.sportclubs.com.ua/shkola-clubnih-latinoamerikanskih-tantcev-cubanoboom/
http://kiev.sportclubs.com.ua/shkola-clubnih-latinoamerikanskih-tantcev-cubanoboom/
http://kiev.sportclubs.com.ua/shkola-clubnih-latinoamerikanskih-tantcev-cubanoboom/#large-map-1800
http://www.sportclubs.com.ua/modules/redirect.php?cl_id=88

