
№ 

з/п 

Вид спорту Школа адреса 

 Легка атлетика 1.Комунальний заклад освіти « Навчально -виховний 
комплекс № 87» школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад( дитячий садок )»Дніпровської міської 
ради 
2. ст.. «Славутич» 
3. ст.. «Метеор» 
4. ст. «ДОВУФК» 

 

м. Дніпро вул. Мальовнича ,55 
 

 футбол 1.Комунальний заклад освіти « Спеціалізована школа № 7 з 
поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпровської 
міської ради 
2.Комунальний заклад освіти « Навчально -виховний 
комплекс № 27»школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад( дитячий садок ) Дніпровської міської 
ради 

3 Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня 
школа № 39»Дніпровської міської ради 
4. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня 
школа № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов та 
фізико–математичного профілю»Дніпровської міської ради 
5. Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня 
школа № 52»Дніпровської міської ради 
6.Комунальний заклад освіти « Спеціалізована школа № 55 

інформаційно – технологічного профілю» Дніпровської 
міської ради 
7. Комунальний заклад освіти «Навчально –виховний 
комплекс № 57«загальноосвітній навчальний заклад І  
ступеня - гімназія» Дніпровської міської ради 
8 .Комунальний заклад освіти « Навчально виховний 
комплекс № 70» « середня загальноосвітня школа– 
дошкільний навчальний заклад( ясла - садок ) Дніпровської 

міської ради 
9. Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня 
школа № 80 »Дніпровської міської ради 
10. Комунальний заклад освіти « Середня загальноосвітня 
школа № 98» Дніпровської міської ради 
11. Комунальний заклад освіти « Середня загальноосвітня 
школа № 105» Дніпровської міської ради 
12 . Комунального закладу освіти «Навчально – виховний 

комплекс № 131 «загальноосвітній навчальний заклад І 
ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради 
13. Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня 
школа № 133»Дніпровської міської ради 
14. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня 
школа № 135»Дніпровської міської ради 
15. Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа № 
134 гуманістичного навчання та виховання» Дніпровської 
міської ради 

16. Комунальний заклад освіти «Навчально -виховний 
комплекс №139 «загальноосвітній навчальний заклад- центр 
творчості «Дума» Дніпровської міської ради 
17. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступеня № 147 імені В. Чорновола» 
Дніпровської міської ради 
18. ст.. Локомотив 
 

Дніпро вул.. Тверська,18 
 
 
м. Дніпро вул..Світанкова,1 
 
 
 

Дніпро вул.. Синельниківська, 5 
 
м. Дніпро вул. Вознесенська, 67 
 
 
м. Дніпро вул.. Мукаша 
Салакунова,11 
 

м. Дніпро вул.Луговська,211 
 
м. Дніпро вул. Прогресивна, 3-А 
 
 
м. Дніпро вул. Генерала 
Радієвського,1 
 

 
м. Дніпро вул. Комбрига Петрова, 
31 
м. Дніпро вул.Космонавтів ,7-А 
 
м. Дніпро вул.Золотоосіння,26 
 
м. Дніпро пров. Крушельницької, 

10 
 
м. Дніпро пров. Крушельницької, 
5а 
м. Дніпро вул. Бернзинська, 31 
 
м. Дніпро вул. Шолохова, 17 
 
 

м.Дніпро вул. Березинська, 4  
 
 
м.Дніпро проспект Миру ,51а 
 

 Фут.зал    1.   Комунальний заклад освіти « Середня загальноосвітня 
школа № 8» Дніпровської міської ради  
2. Комунальний заклад освіти « Середня загальноосвітня 
школа № 101» Дніпровської міської ради 
3. Комунальний заклад освіти « Навчально виховний 
комплекс № 70» « середня загальноосвітня школа– 
дошкільний навчальний заклад( ясла - садок ) Дніпровської 

міської ради 
4. . Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступеня № 147 імені В. Чорновола» 
Дніпровської міської ради 
5. Академія Дніпра 
 

м. Дніпро вул.. Прапорна ,23 
 
м. Дніпро вул.Високогірна,29-д 
 
м. Дніпро вул. Генерала 
Радієвського,1 
 

 
м.Дніпро проспект Миру ,51а 
 
 
м.Дніпро вул.. Єрмолової,51 

 



 шахи 1.Комунальний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 
142 імені П'єра де Кубертена» Дніпровської міської ради 
2. Комунальний заклад освіти « Середня загальноосвітня 

школа № 119» Дніпровської міської ради 
3. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня 
школа №121» Дніпровської міської ради 
4. Комунальний заклад освіти «Спеціалізована середня 
загальноосвітня школа № 126 з поглибленим вивченням 
французької мови» Дніпровської міської ради 
5. Комунальний заклад освіти «Навчально –виховне 
об'єднання № 136 «класична гімназія ім. Кирила і Мефодія 

– початкова школа – дошкільний навчальний заклад 
валеологічний центр» Дніпровської міської ради 
6.ДЮСШ № 7 

м. Дніпро вул. Бєляєва,2 
 
м. Дніпро вул.Козака Мамая,17-А 

 
м. Дніпро вул. Г. Корольової, 14-г 
 
 м. Дніпро вул. Козакевича, 7 
 
 
м. Дніпро вул. Космонавтів, 10 
 

 
 
м. Дніпро вул. Космонавтів, 8 

 Рукопашний бій 1.Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня 
школа № 6» Дніпровської міської ради 
2. Комунальний заклад освіти «спеціалізованої середньої 
загальноосвітньої школи № 53, з поглибленим вивченням 
німецької мови» Дніпровської міської ради 

3.  Комунальний заклад освіти «Навчально –виховне 
об'єднання № 28, гімназія – школа І – ступеня – дошкільний 
навчальний заклад (ясла – садок) – центр позашкільної 
роботи » Дніпровської міської ради 
4. . Комунальний заклад освіти «Навчально –виховне 
об'єднання № 136 «класична гімназія ім. Кирила і Мефодія 
– початкова школа – дошкільний навчальний заклад 
валеологічний центр» Дніпровської міської ради 

5. смт.Олекасндрівка 
 

м. Дніпро вул. Робоча,64 
 
м. Дніпро вул. Тополина, 35 
 
 

м. Дніпро вул. В. Дубініна, 12 г 
 
 
 
м. Дніпро вул. Космонавтів, 10 
 

 Змішані єдиноборства 
ММА 

1.Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний 
комплекс №33 "Маріїнська багатопрофільна гімназія - 
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" Дніпровської 
міської ради 

2.Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня 
школа №107" Дніпровської міської ради 

3. Комунальний позашкільний навчальний заклад «ДЮСШ 
№7» ДМР 

 

 

м. Дніпро вул. Троїцька, 1 
 
 
 
 

м. Дніпро, вул. Холмогорська, 7-А 
 
 
м. Дніпро вул. Космонавтів, 8 

 


