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Пані Надіє!

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації відповідно 

до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто 

Ваш інформаційний запит від 25.02.2021 (наш вхід. № 107-44 (з) від 25.02.2021) 

та надаємо інформацію у межах компетенції.

У Святошинському районі міста Києва розташована комунальна організація 

(установа, заклад) дитячий спеціалізований санаторій «Лісова поляна» 

територіального медичного об’єднання «Санаторного лікування» у місті Києві за 

адресою: Житомирське шосе, 19 км.

До сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації належать чотири заклади охорони здоров’я, а саме: «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1, № 2, JN« З» та «Консультативно- 

діагностичний центр» Святошинського району міста Києва. Окремі заклади 

охорони здоров’я для надання медичної допомоги дітям (дитячі поліклініки) 

відсутні.

На базі Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 (вул. Єфремова 

Академіка, 11), Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 (вул. Кучера 

Василя, 5) функціонують басейни, але вони не є структурними підрозділами цих 

закладів. Ці приміщення перебувають в оренді.

Басейн (ванна) при КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2» за адресою: вул. Василя Кучера, 5 на підставі наказу управління освіти, 

молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 

^  від 29.08.2019 «Про передачу басейну для ДЮСК «Бригантина» передано в 

кП оренду Дитячо-юнацькому спортивному клубу «Бригантина» (вул. Кільцева 

дорога, 3-а) для проведення групових занять з плавання для дітей дошкільного 
-гЧ віку.
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Згідно зі Статутом до закладу зараховуються вихованці віком від З до 23 

років на загальних підставах без надання пільг. З урахуванням карантинних 

обмежень здійснювався набір дітей дошкільного віку в групи плавання лише з 5 

років. Набір та комплектація груп здійснюється з 01 до 15 вересня. Підставою 

для зарахування до закладу позашкільної освіти є заява або анкета законних 

представників дитини та наявність вільних місць у відповідній віковій групі. 

Наразі групи укомплектовані, набору немає. Інформація щодо набору на новий 

навчальний рік буде висвітлена на сторінці ДЮСК «Бригантина» у соціальній 

мережі Фейсбук наприкінці серпня.

У підпорядкуванні управління освіти Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації є заклади дошкільної освіти, у яких працюють басейни 

для дітей дошкільного віку:

- «Дивограй» № 33 (вул. Осіння, 33);

- «Материнка» № 145 (бульв. Кольцова, 20-Б);

-№  599 (вул. Василя Стуса, 26-А);

-№ 819 (вул. Симиренка, 29-А).

На базах закладів загальної середньої освіти ЗЗСО № 76, № 162, № 140 діють 

чотири басейни для проведення уроків з плавання в урочний час.

Складовою спортивних об’єктів Святошинського району є басейн (25 м), 

який знаходиться у приватній власності ПАТ «Наука і спорт» (бульв. Академіка 

Вернадського, 32, тел.: (044)424 35 81). Також на його території функціонує 

дитячий басейн (ванна) для дітей від 1,5 років.

Централізована система підліткових клубів «Спорт для всіх» нараховує 

дев’ять клубів, з яких гурток оздоровчої гімнастики клубу «Авіатор» 

(вул. Підлісна, 3) розрахований для дітей віком від 5 років, мережа 

централізованої системи підліткових клубів «Щасливе дитинство» нараховує 

дванадцять клубів за різнопрофільними напрямками роботи, у тому числі для 

дітей дошкільного віку за такими адресами:

«Щасливе дитинство»

Назва клубу Місце

знаходження

Керівник закладу, 

контрактні телефони

«Обрії» вул. Семашка, 21 Клепацька 0 . 0., (068) 899 31 29

«Фотон» бульв. Р. Роллана, 13-в Олексюк Т.А., (096) 258 55 86

«Юний технік» вул. Академіка 

Туполева, 3

Навроцька Н. В., (067) 162 07 81

«Бджілка» вул. Тернопільська, 7-а СоваК. О., (050) 590 87 47

«Сучасниця» вул. Володимира 

Покотила, 3-в

Федорова Л. C., (068) 373 87 85

«Г армонія» вул. Зодчих, 30/6 Шевченко Л. K., (067) 526 65 95

«Ровесник» вул. Зодчих, 18-а Грядунова А. А., (097) 212 26 39

«Оберіг»,

«Сокіл»

вул. Прилужна, 6 Андрійчук Т.Г., (097) 471 06 42



«Кентавр» вул. Якуба Коласа, 15-6 Томачук О.В., (067) 537 50 82

«Злагода»

«Берегиня»

вул. Академіка 

Корольова, 10-а

Мостовенко A.c., (067) 994 24 62

Дитячо-юнацькі спортивні школи у своїй діяльності керуються Порядком 

наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневого режиму навчально- 

тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл яким встановлено 

мінімальний вік при зарахуванні вихованців до навчальних груп з врахуванням 

особливості та специфіки виду спорту. До видів спорту, які культивуються у 

спортивних школах, до яких можуть зараховуватися діти дошкільного віку 

відноситься теніс, гімнастика художня, футбол:

Назва установи Юридична адреса Вид спорту

ДЮСШ №17 міста Києва вул. Симиренка, 5-6 Теніс, футбол

ДЮСШ № 25 міста Києва вул. Жмеринська,8 Гімнастика художня

ДЮСШ № 26 міста Києва вул. Генерала Вітрука, 10-а Футбол

З повагою

Заступник голови Олексій МОШКОВСЬКИИ

Наталія СМОЛЯНШОВА 427-05-30


