
Район Назва вулиці Тип вулиці

1 Деснянський Електротехнічна вулиця 10 5493.1 - 5493.1 - -
Будівля основна: 
підвал, 1, 2 пов., 

надбудова 

Адміністративна 
будівля, виробниче 

приміщення

Будівля основна: 
підвал, 1, 2 пов., 

надбудова. 

потребує 
капітального 

ремонту
незадовільний

так так так

офіс, склад, 
виробниче, 
органызація 
кінопоказів, 
концертів

ні ні з 2004 року

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

*

2 Деснянський Електротехнічна вулиця 10 562.2 - 562.2 - -
Майстерня: 

підвал, 1 пов. 
надбудова

 виробниче 
приміщення

Майстерня: 
підвал, 1 пов. 

надбудова

потребує 
капітального 

ремонту, 
незадовільний

так так так

Складське, 
виробниче, 
організація 
кінопоказів, 
концертів

ні ні з 2004 року

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

*

3 Деснянський Бальзака вулиця 12 1,599.30 1,010.10 24.00 24.00 0.00 1 поверх нежила будівля частина будівлі задовільне ні ні ні
розміщення кафе, 

магазину, без 
акцизної групи

ні ні з 2019 року ФОП 
Христинченко *****

4 Деснянський Бальзака вулиця 12 1,599.30 1,010.10 25 25 0 1 поверх нежила будівля частина будівлі задовільний так так ні
розміщення 

офісних 
приміщень, складу

ні ні 3 2018 року -

5 Деснянський Бальзака вулиця 46-А 22.40 0.00 22.40 22.40 0.00 1 поверх споруда 
(№ 128) споруда задовільний ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

6 Деснянський Бальзака вулиця 52/22 20.10 0.00 20.10 20.10 0.00 1 поверх споруда 
(№ 127) споруда задовільний ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

7 Деснянський Беретті Вікентія вулиця 5-А 20.20 0.00 20.20 20.20 0.00 1 поверх споруда 
(№ 124) споруда задовільний ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

8 Деснянський Беретті Вікентія вулиця 10 19.10 0.00 19.10 19.10 0.00 1 поверх споруда 
(№ 126) споруда задовільний ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

9 Деснянський Беретті Вікентія вулиця 14 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 1 поверх споруда 
(№ 129) споруда задовільний ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

10 Деснянський Беретті Вікентія вулиця 18 1210.2 899.57 31.4 20.7 10.7 2 поверх адмін. будівля частина будівлі задовільне так так так

розміщення суб'єкту 
господарювання, що 
здійснює побутове 

обслуговування 
населення, 

розміщення офісних 
приміщень

ні ні 1

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

Загальна 
площа 

приміщення 
на балансі кв. 

м.

Корисна 
площа, 
кв. м.

МЗК,          
кв. м.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"   тел. 548-20-69, 546-39-17

Примітка№ Фото приміщення 

Місце 
розташування 

вільного 
приміщення 

(поверх)

Тип будинку

інформація про 
особу, яка 
використо-

вувала об'єкт 

період часу, 
протягом якого 

об'єкт не 
використо-
вується і є 
вакантним 

(місяць)

Наявність 
об'єкта у 

Державному 
реєстрі 

нерухомих 
пам'яток України

Номер 
будинку

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОЛОЧНА ФАБРИКА-КУХНЯ"  тел. +38-097-306-08-31

 Перелік вільних приміщень, що віднесені до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 
та можуть бути передані в орендне користування 

З 01.02.2020 введено в дію Закон України "Про оренду державного та комунального майна" (157-IX, прийняття від 03.10.2019) 

Технічний стан

Наявність комунікацій

енерго-
забезпеченн

я

водо-
забезпеченн

я

Фото (схема) 
поповерхового плану 

приміщення

Загальна площа 
приміщень, що 
перебувають в 

орендному 
користуванні 

(кв. м.)

                 Адреса приміщень, що можуть бути здано в оренду                     

тепло-
забезпеченн

я

Загальна 
площа, 
кв. м.

Можливе 
використання 
приміщення

Характеристика 
об’єкта оренди

  Розташування вільних приміщень
Інвестиційний 

конкурс / 
підлягає 

приватизації

Вільні приміщення



11 Деснянський Беретті Вікентія вулиця 18 1210.2 899.57 114.8 80.3 34.5 2 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так так погодинна оренда ні ні 3

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

*

12 Деснянський Братиславська вулиця 8 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 1 поверх споруда 
(№ 114) споруда задовільне ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

13 Деснянський Братиславська вулиця 14-Б 1598.9 1,045.39 15.75 15.75 0 Хол нежила будівля частина будівлі задовільний так так ні

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення

ні ні з 2018 року -

14 Деснянський Братиславська вулиця 14-Б 1,546.00 1045.39 22.80 16.20 6.60 2 поверх нежитлова 
будівля частина будівлі задовільне ні ні ні

побутове 
обслуговування 

населення
ні ні 4

ТОВ 
"Швейцарська 

хімчистка 
"Сіндерела"

15 Деснянський Братиславська вулиця 14-Б 1598.9 1045.39 141.40 141.4 - підвал нежила будівля частина будівлі задовільний так так ні розміщення складу ні ні з 2018 року -

16 Деснянський Будищанська вулиця 9 /40 38.40 0.00 38.40 38.40 - 1 поверх
нежитлове 

приміщення в 
ЖБ

частина будівлі задовільне так так ні розміщення 
офісних приміщень ні ні 1

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

*

17 Деснянський Волкова 
Космнавта вулиця 4-А 73.50 - 73.50 73.50 - 1 поверх

нежитлове 
приміщення в 

ЖБ
частина будівлі задовільне ні ні ні

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення, 
розміщення 

офісних приміщень

ні ні з 2019 року

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

18 Деснянський Волкова 
Космнавта вулиця 12 144.70 0.00 144.70 144.70 0.00 1 поверх

нежитлове 
приміщення в 

ЖБ
частина будівлі задовільне ні ні ні

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення, 
розміщення офісих 

приміщень

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

19 Деснянський Драйзера Теодора вулиця 10 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 1 поверх споруда 
(№ 118) споруда задовільний ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

20 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 15 1,134.30 19.1 17.40 11.40 6.00 2 поверх адміністративна 

будівля частина будівлі задовільне так так так
побутове 

обслуговування 
населення

ні ні 3

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

**

21 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 19-В 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 1 поверх споруда 

(№ 123) споруда задовільний ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

22 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 21 893.7 329.93 26.34 17.45 8.89 2 поверх нежила будівля частина будівлі задовільний так так ні розміщення складу ні ні з 2018 року -

23 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 21 893.7 329.93 91.79 60.8 30.99 2 поверх нежила будівля частина будівлі задовільний так так ні

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення, 
розміщення 

офісних приміщень

ні ні з 2018 року ГО "Київ 
Самоврядний" *****

24 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 29 160.00 0 160.00 - 160.00 1 поверх басейн-

охолоджувач
басейн-

охолоджувач задовільне ні ні ні
інше використання 
нерухомого майна 

(арт об'єкт)
ні ні більше 2-х 

років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем



25 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 29 1,432.70 1,007.63 59.78 59.78 - 2 поверх адміністративна 

будівля частина будівлі задовільне ні ні ні

розміщення кафе 
барів, що 

здійснюють продаж 
товарів підакцизної 

групи

ні ні з 2019 року

Асоціація 
"Підприємств 
організуючих 
харчування у 
навчальних 

закладах"; ГО 
"Об'єднання 
споживачів 

*

26 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 29 1,432.70 1,007.63 88.65 88.65 - 2 поверх, 

надбудова
адміністративна 

будівля частина будівлі задовільне ні ні ні

розміщення суб'єкту 
господарювання, що 
здійснює побутове 

обслуговування 
населення; 
розміщення 

громадських та 
благодійних 

організацій на площі, 
що 

невикористовується 
для провадження 
підприємницької 

діяльності

ні ні з 2019 року

Асоціація 
"Підприємств 
організуючих 
харчування у 
навчальних 

закладах"; ГО 
"Об'єднання 
споживачів 
"Добробут" 

*

27 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 29-А 1,120.10 389.70 27.00 17.50 9.50 2 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так так офіс, громадської 

організація ні ні 2

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

*

28 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 29-А 1,120.10 389.70 36.1 23.4 12.7 2 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так так

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення

ні ні з 2018 року

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

**

29 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 29-А 1,120.10 389.70 70.85 46.2 24.65 2 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так так розміщення 

офісних приміщень ні ні з 2018 року

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

*

30 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 49/1 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 1 споруда 

(№ 122) споруда задовільний ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

31 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 87-Д 1,674.70 779.50 907.80 907.80 0.00 підвал,1,2 

поверхи адмін.будівля частина будівлі задовільний так так так бюджетна установа ні ні з 2018 року

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

*****

32 Деснянський Каштанова вулиця 8-Г 1,250.90 350.76 26.1 17.9 8.2 2 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так так

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення, 
розміщення 

офісних приміщень

ні ні 2

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

33 Деснянський Каштанова вулиця 8-Г 1,250.90 350.76 36 24.7 11.3 1 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так так
офіс, побутове 

обслуговування 
населення

ні ні з 2018 року

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

**

34 Деснянський Каштанова вулиця 8-Г 1,250.90 350.76 48.28 33.1 15.18 2 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так так

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення, 
розміщення 

офісних приміщень

ні ні з 2018 року ГО "Наша 
Троєщина" *

35 Деснянський Кубанської 
України вулиця 17 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 1 споруда 

(№ 115) споруда задовільне ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем



36 Деснянський Кубанської 
України вулиця 19-А 203.0 111.4 33.65 33.65 0 1 поверх

нежитлове 
приміщення в 

Ж/Б
частина будівлі задовільний так так так

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення, 
розміщення 

офісних приміщень

ні ні 2

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

37 Деснянський Кубанської 
України вулиця 19-А 203.0 111.4 78.2 78.2 0 1 поверх

нежитлове 
приміщення в 

Ж/Б
частина будівлі задовільний так так ні громадська 

організація ні ні 5 - **

38 Деснянський Кубанської 
України вулиця 26-А 855.10 309.42 18.4 - - 1 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так ні

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення, 
розміщення 

офісних приміщень

ні ні з 2019 року

Благодійна 
організація 

"Благодійний 
фонд"Оберіг"

39 Деснянський Кубанської 
України вулиця 26-А 855.10 309.42 20.5 14.6 5.9 1 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так ні

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення, 
розміщення 

офісних приміщень

ні ні з 2019 року

Управління 
праці та 

соціального 
захисту 

населення 
ДРДА 

40 Деснянський Кубанської 
України вулиця 26-А 855.10 309.42 23.46 18.1 5.36 1,2 поверхи адмін.будівля частина будівлі задовільний так так ні

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення, 
розміщення 

офісних приміщень

ні ні 6

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

*

41 Деснянський Кубанської 
України вулиця 26-А 855.10 309.42 27.30 19.40 7.90 2 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так ні

розміщення 
офісних 

приміщень, 
громадської 
організації

ні ні 8

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

42 Деснянський Курчатова                
(актовий зал) вулиця 3-б 865.4 287.68 116.2 89.4 26.8 2 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так так погодинна оренда ні ні з 2018 року -

43 Деснянський Курчатова                
(актовий зал) вулиця 21а 863.4 55.50 115.53 89.3 26.23 2 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так так погодинна оренда ні ні з 2018 року -

44 Деснянський Лифаря Сержа вулиця 1 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 1 поверх
нежиле 

приміщення в 
Ж/Б

частина будівлі задовільний так ні так

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення

ні ні з 2018 року -

45 Деснянський Лифаря Сержа вулиця 5 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 1 споруда
 (№ 121) споруда задовільний ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

46 Деснянський Лифаря Сержа вулиця 17-А 23.50 0.00 23.50 23.50 0.00 1 поверх споруда 
(№ 130) споруда задовільний ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

47 Деснянський Лифаря Сержа вулиця 20 1,578.90 669.08 43.82 32.70 11.12 1 поверх нежила будівля частина будівлі задовільний так так так
розміщення 
депутатської 
приймальні

ні ні з 2019 року ЦФЗН "Спорт 
для всіх" *



48 Деснянський Лісовий проспект 15-а 20.30 0.00 20.30 20.3 0 1 поверх
нежиле 

приміщення в 
Ж/Б

частина будівлі задовільний так ні так розміщення 
офісних приміщень ні ні з 2018 року -

49 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 10 1,046.90 459.17 15.00 12.10 2.90 2 поверх нежила будівля частина будівлі задовільне ні ні ні

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення, 
розміщення 

офісних приміщень

ні ні 1 ФОП Ганеннко

50 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 10 1,046.90 459.17 18.40 18.40 0.00 1 поверх нежитлова 

будівля частина будівлі задовільне ні ні ні розміщення складу ні ні 3

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

**

51 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 10 1,046.90 459.17 22.10 22.10 0.00 1 поверх нежитлова 

будівля частина будівлі задовільне ні ні ні розміщення складу ні ні 3

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

52 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 10 1,046.90 459.17 35.3 35.3 0 підвал нежила будівля частина будівлі задовільний так ні ні

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення

ні ні з 2017 року -

53 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 10 1,046.90 459.17 37.31 33.20 4.11 2 поверх нежила будівля частина будівлі задовільне ні ні ні

розміщення 
суб'єкту 

господарювання, 
що здійснює 

побутове 
обслуговування 

населення, 
розміщення офісих 

приміщень

ні ні 1 ФО-П 
Ганненко

54 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 10 1,046.90 459.17 85 85 0 1 поверх нежила будівля частина будівлі задовільний так ні ні розміщення складу ні ні 6 - *

55 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 10 1,046.90 459.17 202.2 202.2 0 1 поверх нежила будівля частина будівлі задовільний так так ні

офіс, побутове 
обслуговування 

населення
ні ні 3 - ***

56 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 15C-3 772.3 464.23 75.83 75.83 0 підвал нежила будівля частина будівлі задовільний так так ні склад ні ні 3 -

57 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 15C-3 772.3 464.23 119.57 119.57 0 підвал нежила будівля частина будівлі задовільний так так ні склад ні ні 3 -

58 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 18 15.60 - 15.60 15.60 0.00 1 поверх

нежитлове 
приміщення в 

Ж/Б
частина будівлі задовільний ні так ні

побутове 
обслуговування 

населення
ні ні 6

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

*

59 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 20 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 1 споруда 

(№ 117) споруда задовільне ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

60 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 28-Б 21.10 0.00 21.10 21.10 0.00 1 споруда 

(№ 119) споруда задовільний ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

61 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 29 7,797.50 5,723.20 2 2 0 1 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так так

автомат, що 
відпускає 

продовольчі 
товари, термінал

ні ні 8 -

62 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 29 7,797.50 5,723.20 52.84 22.50 30.34 4 поверх адмін.будівля частина будівлі задовільний так так так бюджетна установа ні ні - ДРДА *



63 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 29 7,797.50 5,723.20 1,740.50 - 1,740.50 антресоль, 

підвал адмін.будівля частина будівлі задовільний так так ні бюджетна установа ні ні -

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

*

64 Деснянський Маяковського 
Володимира проспект 63/12 465.10 389.70 221.10 221.10 0.00 підвал нежила будівля частина будівлі задовільний ні ні ні склад ні ні з 2017 року -

65 Деснянський Мілютенка вулиця 22 93.30 0.00 93.30 93.30 0.00 1 поверх
нежитлове 

приміщення в 
ЖБ

нежитлове 
приміщення в 

ЖБ
задовільний ні так ні побутове 

обслуговування, офіс ні ні з 2019 року

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

66 Деснянський Ніколаєва вулиця 9 21.30 0.00 21.30 21.30 0.00 1 поверх споруда 
(№ 125) споруда задовільний ні ні ні

склад; надання 
послуг з побутового 

обслуговування 
населення; торгівля 
непродовольчими та 

продовольчими 
товарами, крім 
алкогольних та 

слабоалкогольних 
напоїв та пива

ні ні більше 2-х 
років

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

67 Деснянський Радистів вулиця 54 295.70 219.6 76.10 44.20 31.90 1 поверх нежила будівля частина будівлі задовільне ні ні ні

побутове 
обслуговування 

населення, 
виробництво, 

заняття різними 
видами спорту

ні ні 3 ТОВ 
"Азовська" **

68 Деснянський Радистів вулиця 54 295.70 120.70 98.90 98.90 0.00 1 поверх нежила будівля частина будівлі задовільне ні ні ні розміщення 
хостелів ні ні з 2019 року ТОВ 

"ЕКО СЕЛ"

69 Деснянський Шолом Алейхема вулиця 6 145.3 80.00 65.3 65.3 0 підвал
нежиле 

приміщення в 
Ж/Б

частина будівлі задовільний ні ні ні
побутове 

обслуговування 
населення

ні ні з 2018 року -

70 Деснянський Бальзака вулиця 66 1023.5 126 897.50 897.50 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

задовільний ні ні ні склад ні так - -

71 Деснянський Бальзака вулиця 94 1094.5 305.61 82.40 82.40 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

задовільний ні ні ні склад ні так - -

72 Деснянський Бальзака вулиця 94 1094.5 305.61 706.49 706.49 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

задовільний ні ні ні склад ні так - -

73 Деснянський Драйзера вулиця 24 282.7 109.3 143.70 143.70 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

задовільний так ні ні склад ні так - -

74 Деснянський Закревського вулиця 47 1081.7 320.9 364.20 312

13,8 
тамбур; 

38,4 
рампа

1 поверх нежитловий 
будинок частина будівлі незадовільний ні ні ні

офіс, склад, торгівля 
непродовольчими 

товарами, побутове 
обслуговування, 
кафе, спортивна 

діяльність, медичний 
заклад

ні так з 2011 року ПП "Руда 
пантера" ***

75 Деснянський Закревського вулиця 47 1081.7 320.9 231.70 231.7 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

задовільний ні ні ні склад ні так

76 Деснянський Закревського вулиця 51/2 535.6 83.9 118.10 118.10 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

незадовільний ні ні ні склад ні так з 2017 року

ГО "Союз 
ветеранів та 

інвалідів 
Афганістану 

"Деснянський"

77 Деснянський Закревського вулиця 51/2 535.6 83.9 334.20 334.20 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

незадовільний ні ні ні склад ні так

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД"   тел. 548-39-70, 548-44-05



78 Деснянський Закревського вулиця 75/2 526.3 143.2 383.10 383.10 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

незадовільний ні ні ні склад ні так

79 Деснянський Закревського вулиця 87 604.4 150.4 439.80 439.80 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

незадовільний ні ні ні склад ні так

80 Деснянський Курчатова вулиця 5 656.7 97.6 43.9 43.9 - 1-поверх нежитловий 
будинок частина будівлі задовільний так так ні

склад, магазин з 
продажу товарів 
непрод.групи, 

виробнича 
діяльність, 

майстерня, офіс, 
примальня

ні - з 2019 року БО 
"Людяність" ***

81 Деснянський Курчатова вулиця 5 656.7 97.6 287.6 287.6 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

задовільний ні ні ні склад ні так

82 Деснянський Курчатова вулиця 5 656.7 97.6 190.3 185.6 4,7- ліфт підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

задовільний ні ні ні склад ні так

83 Деснянський Сержа Лифаря вулиця 3 560.5 22 251 251 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

задовільний ні ні ні склад ні так

84 Деснянський Пухівська вулиця 4 207.5 171.7 35.80 35.80 - 1 поверх нежитловий 
будинок частина будівлі задовільний ні ні ні офіс, склад, 

автопослуги ні - з 2012 року

Управління 
державної 

автоінспекції ГУ 
МВС України

*

85 Деснянський Шолом Алейхема вулиця 4 129.7 - 78.50 78.50 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

задовільний ні ні ні склад ні так

86 Деснянський Шолом Алейхема вулиця 18 1259.7 747.4 68.00 68.00 - 3 поверх нежитловий 
будинок частина будівлі незадовільний ні ні ні

офіс, склад, торгівля 
непродовольчими 

товарами, побутове 
обслуговування, 

виробництво

ні - 3 2012 року ФО-П 
Орловський

87 Деснянський Шолом Алейхема вулиця 18 1259.7 747.4 292.60 292.60 - підвал нежитловий 
будинок

частина будівлі, 
обє'кт в 

підвальному 
приміщенні

незадовільний ні ні ні склад ні так

88 Деснянський Радистів вулиця 42 105.2 105.2 55.10 55.1 - 1 поверх нежитловий 
будинок частина будівлі незадовільний ні ні ні склад, побутове 

обслуговування ні так

89 Деснянський Радистів вулиця 42 105.2 105.2 50.10 50.1 - 1 поверх нежитловий 
будинок частина будівлі незадовільний так ні ні склад, побутове 

обслуговування ні так з 2019 року ПАТ 
"Укртелеком"

90 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 15-б 8410.6 126.8 53 53 - 2 поверх Школа І-ІІІ 

ступенів № 119
частина будівлі задовільний так так так

для діяльності в 
галузі освіти 
(погодинно)

ні ні -
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

91 Деснянський Закревського 
Миколи вулиця 15-б 8410.6 126.8 74 74 0 2 поверх

Школа І-ІІІ 
ступенів № 119 частина будівлі задовільний так так так

для діяльності в 
галузі освіти,  
спортивно-

хореогафічний 
гурток (погодинно)

ні ні -
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

92 Деснянський Лісовий проспект 17-Б 5626 0 269.1 269.1 0 1 поверх  Школа І-ІІІ 
ступенів № 147 частина будівлі задовільний так так так

проведення занять 
із спортивної 
підготовки 

(погодинно)

ні ні - ДЮСШ 
Переможець

93 Деснянський Мілютенка вулиця 5 5450 406.5 49.60 49.60 - 1 поверх

Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів 
№ 189

частина будівлі Задовільний Так Так Так

платні освітні 
послуги заняття з 

ментальної 
арифметики

ні ні -

об'єкт використо-
вувався 

балансоутри-
мувачем

94 Деснянський Мілютенка вулиця 5 5450 406.5 115.30 115.30 - 1 поверх

Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів 
№ 189

окремо стояча Задовільний Так Так Так освітня діяльність 
(погодинно) ні ні -

ЦДЮТ 
Деснянського 

району
*

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ  -  ШКОЛА  I-III СТУПЕНІВ   № 119  ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 546-50-86

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ  ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА тел. 513-83-09

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ  -  ШКОЛА  I-III СТУПЕНІВ   № 147  ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 518-71-69



95 Деснянський  Лісовий проспект 33-А 5231.8 20.4 97.5 97.5 - Окремо стояче  
(теплиця)

 Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів 
№ 207

теплиця 
потребує 

капітального 
ремонту

ні ні ні
для діяльності в 

галузі освіти 
(погодинно)

ні ні - -

96 Деснянський  Лісовий проспект 33-А 5231.8 20.4 232.1 232.1 -  Актова зала 2 
поверх

Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів 
№ 207

Частина будівлі Задовільний так ні так освітня діяльність ні ні - -

97 Деснянський  Лісовий проспект 33-А 5231.8 20.4 267.8 267.8 - Спортивна зала 
1 поверх

Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів 
№ 207

Частина будівлі Задовільний так ні так освітня діяльність ні ні - -

98 Деснянський Лісовий проспект 33 Б 4365 142.9 64.9 64.9 0 1 поверх

Школа І-ІІІ 
ступенів № 213 
Деснянського 

району 

Частина будівлі задовільний так так так
освітня діяльність 

гуртків 
(погодинно)

ні ні -
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

*

99 Деснянський  Академіка 
Курчатова вулиця 6а 6626.3 405 31.9 31.9 0

Окрема будівля 
(сарай-

овочесховище)

Спеціалізована 
школа І-ІІІ 

ступенів № 218
частина будівлі задовільний ні ні ні

для діяльності в 
галузі освіти 
(погодинно)

ні ні - -

100 Деснянський  Академіка 
Курчатова вулиця 6а 6626.3 405 71.7 71.7 0 Окрема будівля 

(теплиця)

Спеціалізована 
школа І-ІІІ 

ступенів № 218
теплиця задовільний ні ні ні

для діяльності в 
галузі освіти 
(погодинно)

ні ні - -

101 Деснянський  Академіка 
Курчатова вулиця 6а 6626.3 405 235.7 235.7 0 1 поверх

Спеціалізована 
школа І-ІІІ 

ступенів № 218
окремо стояча задовільний ні ні ні

для діяльності в 
галузі освіти 
(погодинно)

ні ні -
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

102 Деснянський Миколи 
Закревського вулиця 35-Б 8285.5 515.1 29.4 29.4 - 1 поверх Школа І-ІІІ 

ступенів № 238 частина будівлі Задовільний Так Так Так
для діяльності в 

галузі освіти 
(погодинно)

ні ні -

об'єкт використо-
вувався 

балансоутри-
мувачем

103 Деснянський Миколи 
Закревського вулиця 37-б, к.2 8120 165.5 72.6 72.6 0 теплиця

Спеціалізована 
школа І-ІІІ 

ступенів № 247
теплиця Задовільний, але 

потребує ремонту ні ні ні
для діяльності в 

галузі освіти 
(погодинно)

ні ні - -

104 Деснянський Миколи 
Закревського вулиця 37-б 8120.2 165.5 286.4 238.2 27.6 2 поверх

Спеціалізована 
школа І-ІІІ 

ступенів № 247
частина будівлі задовільний так так так

для діяльності в 
галузі освіти 
(погодинно)

ні ні -
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

105 Деснянський Миколи 
Закревського вулиця 11-А 8163 - 91.3 72.4 18.9

Окрема будівля 
(теплиця,               
1 поверх)

Спеціалізована 
школа І-ІІІ 

ступенів № 251
теплиця 

Частково 
потребує 
ремонту

Так Так Так
для діяльності в 

галузі освіти 
(погодинно) 

ні ні - -

106 Деснянський Миколи 
Закревського вулиця 11-А 8163 - 54.8 54.8 - 1 поверх

Спеціалізована 
школа І-ІІІ 

ступенів № 251
частина будівлі Задовільний Так Так Так освітня діяльність 

(погодинно) ні ні з 2019 року
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

*

107 Деснянський Маяковського проспект 21-Г 8090.6 357 69 53 16 3- й поверх школа І-ІІІ 
ступенів № 259 частина будівлі Задовільний Так Так Так

проведення занять 
із спортивної 
підготовки 

(погодинно)

ні ні з 2018 року ДЮСШ 23

108 Деснянський Маяковського проспект 21-Г 8090.6 357 160 144 16 2- й поверх школа І-ІІІ 
ступенів № 259 частина будівлі Задовільний Так Так Так

проведення занять 
із спортивної 
підготовки 

(погодинно)

ні ні з 2018 року ДЮСШ 24 *

109 Деснянський Маяковського проспект 21-Г 8090.6 357 320 288 32 1- й поверх школа І-ІІІ 
ступенів № 259 частина будівлі Задовільний Так Так Так

проведення занять 
із спортивної 
підготовки 

(погодинно)

ні ні з 2018 року ДЮСШ 14

110 Деснянський Лифаря 
(Сабурова) вулиця 19-б 6980 164.9 34 34 - Окрема будівля (1 

поверх)
школа І-ІІІ 

ступенів № 263 теплиця 
частково 
потребує 
ремонту

ні ні ні
для діяльності в 

галузі освіти 
(погодинно) 

ні ні - -

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 207 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА тел. 519-06-33, 518-91-56

    БАЛАНСОУТРИМУВАЧ- ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА  КИЄВА тел. 515-28-44

                                               БАЛАНСОУТРИМУВАЧ  -  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 218 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 513-20-36

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ  -  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 238 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 515-11-97

  БАЛАНСОУТРИМУВАЧ- СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 247 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 546-56-57

                                               БАЛАНСОУТРИМУВАЧ  -  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 213 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 518-31-05

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 515-73-47

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ- СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 515-05-93

    БАЛАНСОУТРИМУВАЧ-СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 264 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МИВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 515-14-17



111 Деснянський Оноре де 
Бальзака вулиця 8-Г 8037.8 879.1 55.4 55.4 - 2 поверх школа І-ІІІ 

ступенів № 264 частина будівлі Задовільний Так Так Так
освітня діяльність 

гуртків 
(погодинно)

ні ні з 2019 року
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

*

112 Деснянський Маяковського проспект 21-В 12095.8 133 785 764.1 20.9 1 поверх Школа І-ІІІ 
ступенів № 270 Частина будівлі Задовільний так так так

для діяльності в 
галузі освіти, 

гуртки та 
майстерні 
творчості

ні ні з 2019 року
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

*

113 Деснянський Маяковського проспект 21-В 12095.8 133 97.9 97.9 0 1 поверх Школа І-ІІІ 
ступенів № 270 Частина будівлі Задовільний так так так

для діяльності в 
галузі освіти, 

гурток художньої 
гімнастики

ні ні з 2020 року
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

114 Деснянський Маяковського проспект 3-г 7860 69.7 283.3 283.3 - 1 поверх Школа № 275 Частина будівлі задовільний так так так
освітня діяльність 

гуртків 
(погодинно)

ні ні -

об'єкт 
використо-

вувався 
балансоутри-

мувачем

*

115 Деснянський Лифаря 
(Сабурова) вулиця 14 10063 55.6 317.2 317.2 - 1- й поверх школа І-ІІІ 

ступенів № 276 частина будівлі Задовільний Так Так Так

для надання 
освітніх послуг в 
галузі фізичної 

культури та спорту 
(погодинно)

ні ні -
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

*

116 Деснянський Лифаря 
(Сабурова) вулиця 6 9938.8 36.4 169.3 145.8 1 2- й поверх 

Спеціалізована 
школа І-ІІІ 

ступенів № 277
частина будівлі

потребує 
капітального 

ремонту
Так Так Так

проведення занять 
із спортивної 
підготовки 

(погодинно)

ні ні - "Сен-Бін"

117 Деснянський Радосинська вулиця 2-А 3338.6 0 74.4 74.4 - 1- й поверх  школа І-ІІІ 
ступенів № 278 частина будівлі задовільний Так Ні Так

для діяльності в 
галузі освіти 
(погодинно) 

ні ні з 2019 року
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

118 Деснянський Данькевича вулиця 13 10276.1 0 284.8 284.8 0 2 поверх

Гімназія  № 283  
ІІ-ІІІ ступенів 
Деснянського 
району міста 

Києва

Частина будівлі задовільний Так Так Так
освітня діяльність 

гуртків 
(погодинно)

ні ні -
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

*

119 Деснянський Данькевича вулиця 13 10276.1 0 58.6 58.6 0 1 поверх

Гімназія  № 283  
ІІ-ІІІ ступенів 
Деснянського 
району міста 

Києва

Частина будівлі задовільний Так Так Так
освітня діяльність 

гуртків 
(погодинно)

ні ні -
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

120 Деснянський Милославська   вулиця 7 10780.1 81.87 202.7 202.7 - теплиця          Школа І-ІІІ 
ступенів  № 293 теплиця 

Незадовільний 
потребує 

капітального 
ремонту

ні ні ні
для діяльності в 

галузі освіти 
(погодинно) 

ні ні - -

121 Деснянський Милославська   вулиця 7 10780.1 81.87 362.8 344.5 18.3 2 та 4 поверхи Школа І-ІІІ 
ступенів  № 293 частина будівлі

не потребує 
капітального 

ремонту
так так так освітні послуги 

(погодинно) ні ні - -

122 Деснянський   Цвєтаєвої   
Марини   вулиця 6 10977.6 207.7 198.8 189 2.5 окрема будівля Школа І-ІІІ 

ступенів  № 294 теплиця потребує ремонту так ні ні
для діяльності в 

галузі освіти 
(погодинно)

ні ні - -

123 Деснянський   Цвєтаєвої   
Марини   вулиця 6 10977.6 207.7 67.2 67.2 0 2 та 3 поверх Школа І-ІІІ 

ступенів  № 294 частина будівлі задовільний так ні ні для діяльності в 
галузі освіти ні ні з 2019 року

об'єкт використо-
вувався 

балансоутри-
мувачем

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ-КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК - ЛІЦЕЙ № 293" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 530-38-72

    БАЛАНСОУТРИМУВАЧ-СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 277 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ тел. 530-26-23

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ-ГІМНАЗІЯ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ № 283 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 530-13-18

    БАЛАНСОУТРИМУВАЧ-ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №270 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 515-37-34 

    БАЛАНСОУТРИМУВАЧ-ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №275 ІМЕНІ КРАВЧУКА ВОЛОДИМИРА ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 546-38-16 

  БАЛАНСОУТРИМУВАЧ- СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 306 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА  тел. 530-06-41

     БАЛАНСОУТРИМУВАЧ- ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 530-15-57, 530-15-59

    БАЛАНСОУТРИМУВАЧ-ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №276 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 530-20-86 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ-ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 278 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА тел. 545-12-74



124 Деснянський Лісківська вулиця 4-а 9988.9 96.6 111.5 111.5 2.8 теплиця Школа І-ІІІ 
ступенів  № 306 теплиця 

потребує 
капітального 

ремонту
так ні так

для освітніх послуг 
в галузі освіти 
(погодинно)

ні ні - -

125 Деснянський Лісківська вулиця 4-а 9988.9 674.36 59.5 59.5 - 3 поверх Школа І-ІІІ 
ступенів  № 306

нежиле 
приміщення задовільний так так так

Розміщення 
приватного 
навчального 
закладу, що 

здійснює діяльність 
у сфері 

позашкільної 
освіти 

ні ні -

об'єкт використо-
вувався 

балансоутри-
мувачем

126 Деснянський Лісківська вулиця 4-б 9979.4 267.42 65.4 65.4 0 1 поверх Школа І-ІІІ 
ступенів  № 307 частина будівлі задовільний так так так для послуг в галузі 

освіти ні ні -

об'єкт використо-
вувався 

балансоутри-
мувачем

*

127 Деснянський Лісківська вулиця 7-б 10557 0 234.8 234.8 3 поверх Школа І-ІІІ 
ступенів  № 313 частина будівлі Задовільний Так Так Так

для діяльності в 
галузі освіти 
(погодинно) 

ні ні
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

128 Деснянський Будищанська вулиця 8 10064.2 115 314.9 288 26.9 2 поверх
Спеціалізована 

школа (теплиця) 
№320 (нежиле)

частина будівлі задовільний так так так

для діяльності в 
галузі освіти-для 

проведень занять з  
художньої 
гімнастики           
(погодинно)

ні ні -

об'єкт використо-
вувався 

балансоутри-
мувачем

*****

129 Деснянський Шолом-Алейхема вулиця 5-А 1974.5 319.9 105.6 92.6 13 2-й поверх

Комплексна 
дитячо-юнацька 
спортивна школа 

№14 
Деснянського 
району міста 

Києва

частина будівлі Задовільний Так Так Так
для діяльності в 

галузі освіти 
(погодинно) 

ні ні -

об'єкт використо-
вувався 

балансоутри-
мувачем

130 Деснянський Шолом-Алейхема вулиця 5-А 1974.5 319.9 91.8 88.42 3.38 2-й поверх

Комплексна 
дитячо-юнацька 
спортивна школа 

№14 
Деснянського 
району міста 

Києва 

частина будівлі
Потребує 

капітального 
ремонт

Так Так Так
для діяльності в 

галузі освіти 
(постійно) 

ні ні - -

131 Деснянський Шолом-Алейхема вулиця 5-А 1974.5 319.9 54.5 44.5 10 2 поверх

Комплексна 
дитячо-юнацька 
спортивна школа 

№14 
Деснянського 
району міста 

Києва 

частина будівлі задовільний Так Так Так
для діяльності в 

галузі освіти 
(постійно) 

ні ні -

об'єкт використо-
вувався 

балансоутри-
мувачем

132 Деснянський Шолом-Алейхема вулиця 5-А 1974.5 319.9 103.1 69.2 33.9 1 поверх

Комплексна 
дитячо-юнацька 
спортивна школа 

№14 
Деснянського 
району міста 

Києва 

частина будівлі задовільний Так Так Так
для діяльності в 

галузі освіти 
(постійно) 

ні ні -

об'єкт використо-
вувався 

балансоутри-
мувачем

133 Деснянський Шолом-Алейхема вулиця 15-А 2030.7 0 44.3 44.3 - 2-й поверх
ЦДЮТ 

Деснянського 
району

частина будівлі Задовільний Так Так Так
для діяльності в 

галузі освіти 
(погодинно) 

ні ні - ТОВ "Пріоритет-
Еліт" *

134 Деснянський Каштанова вулиця 5-А 1793.2 0 35.4 35.4 0 1 поверх
ЦДЮТ 

Деснянського 
району 

Частина будівлі Задовільний так так так
для діяльності в 

галузі освіти 
(погодинно)

ні ні - ТОВ "Пріоритет-
Еліт" *

135 Деснянський Закревського вулиця 81/1 18269.7 786.1 63.0 63.0 немає цокольний нежилий частина будівлі задовільний Так ні Так складські 
приміщення

- - - -

136 Деснянський Закревського вулиця 81/1 18269.7 786.1 22 22 немає цокольний нежилий частина будівлі задовільний Так ні Так складські 
приміщення - - - -

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ТЕЛ. 547-57-72

                БАЛАНСОУТРИМУВАЧ- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "КОНСУЛЬТАТИВНО ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА  тел. 530-02-06                         

  БАЛАНСОУТРИМУВАЧ- СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА  тел. 530-14-40

  БАЛАНСОУТРИМУВАЧ- СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА тел. 530-18-26

  БАЛАНСОУТРИМУВАЧ-СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 307 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК тел. 530-06-42

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №14 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА  ТЕЛ. 513-22-57



137 Деснянський Закревського вулиця 81/1 18269.7 786.1 33.6 33.6 немає ІІ поверх нежилий
частина будівлі, 

на другому 
поверсі

задовільний наявне наявне наявне

розміщення 
комунального 

закладу охорони 
здоров'я, який 

утримується або 
частково 

фінансується за 
рахунок бюджету 

міста Києва

- - з 2019 року

КНП "ЦПМСД 
№2" 

Деснянського 
району м.Києва

138 Деснянський Закревського вулиця 81/1 18269.7 786.1 33.6 33.6 немає 2 поверх нежилий частина будівлі задовільний Так Так Так

розміщення їдалень, 
буфетів, які не 

здійснюють продаж 
товарів підакцизної 

групи у закладах 
охорони здоров'я

- - з 2019 року
ФО-П 

Пильненький 
А.В.

139 Деснянський Закревського вулиця 81/1 18269.7 786.1 15.2 15.2 немає 3 поверх нежилий частина будівлі задовільний Так ні Так масажний кабінет - - з 2018 року ФОП Олійник 
П.В.

140 Деснянський Закревського вулиця 81/1 18269.7 786.1 119.2 119.2 немає 4 поверх нежилий частина будівлі задовільний Так ні Так

розміщення 
бюджетної установи, 

яка повністю 
утримується за 

рахунок бюджету 
міста Києва

- - з 2019 року УОЗ

141 Деснянський Вигурівський бульвар 4 11029.4 3796.34 13.3 13.3 0 перший нежилий частина будівлі задовільний так так так

розміщення аптек, 
що реалізують готові 

ліки, торгового 
об"єкту з продажу   

окулярів, лінз,  
скелець  в 

приміщеннях 
лікувально - 

профілактичних 
закладів

- - з 2019 року ФОП Лимар Є.В.

142 Деснянський Вигурівський бульвар 4 11029.4 3778.09 2.8 2.8 0 перший нежилий частина будівлі задовільний так так так

розміщення 
приватних закладів 
охорони здоров"я, 

суб"єктів 
господарювання, що 

діють на основі 
приватної власності і 

провадять 
господарську 

діяльність з медичної 
практики в 

лікувально - 
профілактичних 

закладах

- - - -

143 Деснянський Курчатова вулиця 18-А 5523.3 4571.99 15 15 0 перший нежилий частина будівлі задовільний так так так
розміщення аптек , 

що реалізують готові 
ліки

- - з 2019 року ТОВ "БС -
ПЛЮС"

144 Деснянський Курчатова вулиця 18-А 5523.3 4571.99 13.5 13.5 0 перший нежилий частина будівлі задовільний так так так

розміщення 
комунального 

закладу охорони 
здоров"я, який 
утримується за 

рахунок бюджету 
м.Києва

- - з 2019 року
використовувало
сь для власних 

потреб

145 Деснянський Маяковського проспект 18-А 5624.4 4201.11 28.2 28.2 0 4 поверх нежилий частина будівлі задовільний так так так

розміщення 
приватних закладів 
охорони здоров"я, 

суб"єктів 
господарювання, що 

діють на основі 
приватної власності і 

провадять 
господарську 

діяльність з медичної 
практики

- - з 2019 року ПП"МЛ"  
Діакор"

Примітки: 
* - подано заяву на оренду з пакетом документів
** - на обєкт оренди є єдиний претендент, за результатми вивчення попиту
*** - за результатами вивчення попиту на обєкт оренди буде проведено конкурс
**** - проведено конкурс на оренду, з переможцем укладатиметься д/о після видачі розпорядження 
***** - є розпорядження про передачу в оренду, договір оренди на підпису сторін

            БАЛАНСОУТРИМУВАЧ- КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА  тел. 515-24-88
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