
Найменування органу 

управління

Код органу 

управління

Код за ЄДРПОУ 

блансоутри-мувача

Найменування балансоутри-

мувача

Адреса балансоутри-

мувача

Контактний 

телефон 

балансоутри-

мувача

Вид потенцій-ного 

об'єкта оренди¹

Назва 

потенцій-ного 

об'єкта 

оренди²

 Місцезнаходже-ння 

потенційного об'єкта оренди  

Регіон об'єкта 

оренди (область)

Код за класифікатором 

об'єктів адміністративно-

територіального устрою 

України для 

місцезнаходження 

потенційного об'єкта 

оренди³

Пропозиції щодо 

використання  об'єкта оренди
 4 Характеристика об'єкта оренди 

Площа об'єкта оренди, 

кв.м

1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О3598707

 Школа І-ІІІ ступенів № 119 

Деснянського району міста києва  

тел. 515-88-86

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.   Миколи Закревського,15-

Б

(044) 515-88-86 нерухоме майно частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.   Миколи Закревського,15-Б

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти, гурток 

"Чарівний клубочок" (погодинно)

приміщення знаходиться на другому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

126,8

2

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О3598707

 Школа І-ІІІ ступенів № 119 

Деснянського району міста києва  

тел. 515-88-86

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.   Миколи Закревського,15-

Б

(044) 515-88-86 нерухоме майно частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.   Миколи Закревського,15-Б

місто Київ 8036400000

для діяльності в галузі освіти,  

спортивно-хореогафічний гурток 

(погодинно)

приміщення знаходиться на другому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

126,8

1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 3875070

 Школа І-ІІІ ступенів № 147 

Деснянського району міста києва  

тел. 518-71-69

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Лісовий, 17-В

(044) 518-71-69 нерухоме майно частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Лісовий, 17-В

місто Київ 8036400000

для діяльності в галузі освіти, 

проведення занять із спортивної 

підготовки (погодинно)

приміщення знаходиться на першому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

269,1

1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О3598721

 Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 207 з поглибленням 

вивчення англійскої мови 

Деснянського району міста києва  

тел. 518-81-66

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Лісовий, 33-А

(044) 518-81-66 нерухоме майно теплиця

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Лісовий, 33-А

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(погодинно) 

приміщення знаходиться окремі стоячі 

будівлі  має не задовільний технічний 

стан 

97,5

2

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О3598721

 Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 207 з поглибленням 

вивчення англійскої мови 

Деснянського району міста києва  

тел. 518-81-66

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Лісовий, 33-А

(044) 518-81-66 нерухоме майно Частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Лісовий, 33-А

місто Київ 8036400000 для діяльності в галузі освіти

приміщення знаходиться на другому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

232,1

3

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О3598721

 Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 207 з поглибленням 

вивчення англійскої мови 

Деснянського району міста києва  

тел. 518-81-66

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Лісовий, 33-А

(044) 518-81-66 нерухоме майно Частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Лісовий, 33-А

місто Київ 8036400000 для діяльності в галузі освіти

приміщення знаходиться на першому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

267,8

1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О1039524

Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 218 Деснянського 

району міста києва                              

тел. 513-20-36

місто Київ                                                    

Деснянський район, вул. 

Академіка Курчатова,6-А

(044) 513-20-36 нерухоме майно
сарай 

овочесховище

місто Київ                                                    

Деснянський район, вул. Академіка 

Курчатова,6-А

місто Київ 8036400000 для діяльності в галузі освіти 

приміщення знаходиться окремі стоячі 

будівлі  має не задовільний технічний 

стан 

31,9

2

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О1039524

Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 218 Деснянського 

району міста києва                               

тел. 513-20-36

місто Київ                                                    

Деснянський район, вул. 

Академіка Курчатова,6-А

(044) 513-20-36 нерухоме майно теплиця

місто Київ                                                    

Деснянський район, вул. Академіка 

Курчатова,6-А

місто Київ 8036400000 для діяльності в галузі освіти 

приміщення знаходиться окремі стоячі 

будівлі  має не задовільний технічний 

стан 

71,7

3

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О1039524

Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 218 Деснянського 

району міста києва                                  

тел. 513-20-36

місто Київ                                                    

Деснянський район, вул. 

Академіка Курчатова,6-А

(044) 513-20-36 нерухоме майно
окремо стоячі 

споруди 

місто Київ                                                    

Деснянський район, вул. Академіка 

Курчатова,6-А

місто Київ 8036400000 для діяльності в галузі освіти

приміщення знаходиться на першому та 

другому поверсі, має задовільний 

технічний стан та відповідає санітарно-

технічним вимогам, лічильники відсутні 

235,7

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Школа І-ІІІ ступенів № 119 Деснянського району міста києва  тел. 515-88-86

Інформація про об'єкти, що можуть бути передані в оренду по закладах  загальної середньої освіти Деснянського району міста Києва станом на 01.07.2020

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 218 Деснянського району міста києва  тел. 513-20-36

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Школа І-ІІІ ступенів № 147 Деснянського району міста києва  тел. 518-71-69

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленням вивчення англійскої мови Деснянського району міста києва  тел. 518-81-66



1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 03598788

Комунальний заклад 

"Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 247 з поглибленням 

іноземних мов" Деснянського 

району міста києва                             

тел. 515-70-21

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.   Миколи 

Закревського,37Б, К.2

(044) 515-70-21 нерухоме майно теплиця

Комунальний заклад 

"Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 247 з поглибленням іноземних 

мов" Деснянського району міста 

києва                             тел. 515-70-

21

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(погодинно) 

приміщення знаходиться окремі стоячі 

будівлі  має задовільний технічний стан 

але потребує ремонту

72,6

2

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 03598788

Комунальний заклад 

"Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 247 з поглибленням 

іноземних мов" Деснянського 

району міста києва                                 

тел. 515-70-21

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.   Миколи Закревського,37-

Б

(044) 515-70-21 нерухоме майно Частина будівлі

Комунальний заклад 

"Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 247 з поглибленням іноземних 

мов" Деснянського району міста 

києва                             тел. 515-70-

21

місто Київ 8036400000

Освітня діяльність гуртків 

(погодинно). Проведення 

загальношкільних заходів

приміщення знаходиться на другому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

286,4

1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 03599019

 Школа І-ІІІ ступенів № 259 

Деснянського району міста києва  

тел. 515-73-47

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Маяковського, 21-Г

 (044) 515-73-47 нерухоме майно частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Маяковського, 21-Г

місто Київ 8036400000
проведення занять із спортивної 

підготовки (погодинно)

приміщення знаходиться на другому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

160

2

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 03599019

 Школа І-ІІІ ступенів № 259 

Деснянського району міста києва  

тел. 515-73-47

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Маяковського, 21-Г

 (044) 515-73-47 нерухоме майно частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Маяковського, 21-Г

місто Київ 8036400000
проведення занять із спортивної 

підготовки (погодинно)

приміщення знаходиться на першому та 

другому поверсі, має задовільний 

технічний стан та відповідає санітарно-

технічним вимогам, лічильники відсутні 

320

1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О3599026

 Школа І-ІІІ ступенів № 263 імені 

Євгена Коновальця Деснянського 

району міста києва                        

тел. 515-28-44

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Сабурова, 19-Б

(044) 515-28-44 нерухоме майно теплиця

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Маяковського, 21-Г

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(погодинно) 

приміщення знаходиться окремі стоячі 

будівлі  має задовільний технічний стан 

але потребує ремонту

34

ѐ

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 01487814

Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені 

Кравчука Володимира 

Деснянськогоь району м. Києва

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Маяковського,  3-Г

(044) 546-38-16 нерухоме майно Частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Маяковського,  3-Г

місто Київ 8036400000
освітня діяльність гуртків 

(погодинно)

приміщення знаходиться на першому та 

другому поверсі, має задовільний 

технічний стан та відповідає санітарно-

технічним вимогам, лічильники відсутні 

283,3

2

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 01487814

Школа І-ІІІ ступенів № 275 імені 

Кравчука Володимира 

Деснянськогоь району м. Києва

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Маяковського,  3-Г

(044) 546-38-16 нерухоме майно Частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район, проспект 

Маяковського,  3-Г

місто Київ 8036400000
для діяльності спортивної секції з 

футболу

приміщення знаходиться на першому та 

другому поверсі, має задовільний 

технічний стан та відповідає санітарно-

технічним вимогам, лічильники відсутні 

285,8

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ  - Школа І-ІІІ ступенів № 275 імегі Кравчука Володимира Деснянського району міста києва  тел. 546-38-16

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - школа І-ІІІ ступенів № 259 Деснянського району міста києва  тел. 515-73-47

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Комунальний заклад "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 247 з поглибленням іноземних мов" Деснянського району міста києва  тел. 515-70-21

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Школа І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця Деснянського району міста києва  тел. 515-28-44



1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 01488038

 Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 277 з поглибленим 

вивченням англійської мови 

Деснянського району міста києва                      

тел. 530-26-23

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Сабурова, 6

(044) 530-26-23 нерухоме майно частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Сабурова, 6

місто Київ 8036400000
проведення занять із спортивної 

підготовки (погодинно)

приміщення знаходиться на другому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

169,3

1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 01487866

Навчально-виховний комплекс 

"Дошкільний навчальний заклад 

(центр розвитку дитини) - школа І-

ІІ ступенів № 278 Деснянського 

району міста києва                         

тел. 545-12-74

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Радосинська, 2-А

(044)  545-12-74 нерухоме майно частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Радосинська, 2-А

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(погодинно) 

приміщення знаходиться на першому та 

другому поверсі, має задовільний 

технічний стан та відповідає санітарно-

технічним вимогам, лічильники відсутні 

74,4

2

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 01488937
Гімназія  № 283  ІІ-ІІІ ступенів 

Деснянського району міста Києва

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Данькевича, 13

(044) 530-13-18 нерухоме майно Частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Данькевича, 13

місто Київ 8036400000
освітня діяльність гуртків 

(погодинно)

приміщення знаходиться на першому та 

другому поверсі, має задовільний 

технічний стан та відповідає санітарно-

технічним вимогам, лічильники відсутні 

58,6

1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О1489291

Комунальний заклад "Навчально-

виховний комплекс 

Спеціалізована школа І-ІІ 

ступенівз поглибленням вивчення 

природничих наук - ліцей № 293" 

Деснянського району міста києва                       

тел. 530-38-72

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Милославська, 7

(044) 530-38-72 нерухоме майно
теплиця             

склад

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Милославська, 7

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(погодинно) 

приміщення знаходиться окремі стоячі 

будівлі  має не задовільний технічний 

стан 

202,7

2

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О1489291

Комунальний заклад "Навчально-

виховний комплекс 

Спеціалізована школа І-ІІ 

ступенівз поглибленням вивчення 

природничих наук - ліцей № 293" 

Деснянського району міста києва                       

тел. 530-38-72

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Милославська, 7

(044) 530-38-72 нерухоме майно частина будівлі

місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Милославська, 7

місто Київ 8036400000 освітні послуги (погодинно)

приміщення знаходиться на другому та 

четаертому поверсі, має задовільний 

технічний стан та відповідає санітарно-

технічним вимогам, лічильники відсутні 

362,8

1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 01489305

 Школа І-ІІІ ступенів № 294  

Деснянського району міста києва  

тел. 530-15-59

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Цвєтаєвої   Марини, 6

(044) 530-15-59 нерухоме майно теплиця

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Цвєтаєвої   Марини, 6

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(погодинно) 

приміщення знаходиться окремі стоячі 

будівлі  має задовільний технічний стан 

але потребує ремонту

198,8

2

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 01489305

 Школа І-ІІІ ступенів № 294  

Деснянського району міста києва  

тел. 530-15-59

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Цвєтаєвої   Марини, 6

(044) 530-15-59 нерухоме майно частина будівлі

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Цвєтаєвої   Марини, 6

місто Київ 8036400000 Навчальний процес 

приміщення знаходиться на другому та 

третьому поверсі, має задовільний 

технічний стан та відповідає санітарно-

технічним вимогам, лічильники відсутні 

67,2

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс Спеціалізована школа І-ІІ ступенівз поглибленням вивчення природничих наук - ліцей № 293" Деснянського району міста києва  тел. 530-38-72

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Школа І-ІІІ ступенів № 294  Деснянського району міста києва  тел. 530-15-59

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ  - Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 277 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста києва  тел. 530-26-23

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) - школа І-ІІ ступенів № 278 Деснянського району міста києва  тел. 545-12-74

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Гімназія  № 283  ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва  тел. 530-13-18



1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 22906505

 Школа І-ІІІ ступенів № 306 

Деснянського району міста києва  

тел. 530-06-41

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Лисківська, 4-А

(044) 530-06-41 нерухоме майно теплиця

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Лисківська, 4-А

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(погодинно) 

приміщення знаходиться окремі стоячі 

будівлі  має не задовільний технічний 

стан та потребує капітального ремонту

111,5

2

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 22906505

Школа І-ІІІ ступенів № 306 

Деснянського району міста Києва 

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Лисківська, 4-А

(044) 530-06-41 нерухоме майно
нежиле 

приміщення 

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Лисківська, 4-А

місто Київ 8036400000

РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ , ЩО 

ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВТИ

приміщення знаходиться на третьому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

59,5

1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 22871936

 Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 307 з поглибленним 

вивченням природничих наук 

Деснянського району міста києва               

тел. 530-06-42

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Лисківська, 4-Б

(044)  530-06-42 нерухоме майно частина будівлі

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Лисківська, 4-Б

місто Київ 8036400000 освітянські послуги

приміщення знаходиться на першому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

65,4

1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 22934720

 Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 313 з поглибленним 

вивченням інформаційних 

технологій Деснянського району 

міста києва               тел. 530-14-

40

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Лисківська, 7-Б

(044) 530-14-40 нерухоме майно Частина будівлі

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул.Лисківська, 7-Б

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти,  гурток 

карате-до (погодинно)

приміщення знаходиться на третьому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

234,8

1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О1489368

Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа №14 

Деснянського району міста Києва 

513-22-57

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Шолом-Алейхема, 5-А 

(044) 513-22-57 нерухоме майно частина будівлі

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Шолом-Алейхема, 5-А 

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(погодинно) 

приміщення знаходиться на другому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

105,6

2

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О1489368

Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа №14 

Деснянського району міста Києва 

513-22-57

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Шолом-Алейхема, 5-А 

(044) 513-22-57 нерухоме майно частина будівлі

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Шолом-Алейхема, 5-А 

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(постійно) 

приміщення знаходиться на другому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

91,8

3

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О1489368

Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа №14 

Деснянського району міста Києва 

513-22-57

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Шолом-Алейхема, 5-А 

(044) 513-22-57 нерухоме майно Частина будівлі

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Шолом-Алейхема, 5-А 

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(погодинно)

приміщення знаходиться на другому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

54,5

4

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О1489368

Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа №14 

Деснянського району міста Києва 

513-22-57

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Шолом-Алейхема, 5-А 

(044) 513-22-57 нерухоме майно Частина будівлі

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Шолом-Алейхема, 5-А 

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(погодинно)

приміщення знаходиться на першому та 

другому поверсі, має задовільний 

технічний стан та відповідає санітарно-

технічним вимогам, лічильники відсутні 

103,1

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №14 Деснянського району міста києва  тел. 513-22-57

  БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 313 з поглибленним вивченням інформаційних технологій Деснянського району міста києва  тел. 530-14-40

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 307 з поглибленним вивченням природничих наук Деснянського району міста києва  тел. 530-06-42

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Школа І-ІІІ ступенів № 306 Деснянського району міста києва  тел. 530-06-41



1

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О1489351

 Центр дитячої та юнацької 

творчості Деснянського району 

міста Києва 

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Шолом-Алейхема, 15-А 

(044) 547-57-72 15-А Частина будівлі

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Шолом-Алейхема, 15-А 

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(погодинно)

приміщення знаходиться на другому 

поверсі, має задовільний технічний стан 

та відповідає санітарно-технічним 

вимогам, лічильники відсутні 

44,3

2

Деснянська районна в 

місті Києві державна 

адміністрація

37415088 О1489351

 Центр дитячої та юнацької 

творчості Деснянського району 

міста Києва 

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Шолом-Алейхема, 15-А 

(044) 547-57-72 5-А Частина будівлі

  місто Київ                                                    

Деснянський район                             

вул. Шолом-Алейхема, 15-А 

місто Київ 8036400000
для діяльності в галузі освіти 

(погодинно)

приміщення знаходиться на першому та 

другому поверсі, має задовільний 

технічний стан та відповідає санітарно-

технічним вимогам, лічильники відсутні 

35,4

Головний бухгалтер            ________________________________     В. Подолян

                                                                     ( підпис )                                                ( призвіще, ініціали )

Кірівник групи орендних відноси             _______________________ І. Фадєєва

                                                                     ( підпис )                         ( призвіще, ініціали )

Мединська-Мищишин545 26 11

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - Центр дитячої та юнацької творчості Деснянського району міста Києва тел. 547-57-72














































