
На № 0336 від 21.11.2018 

 

 

Про надання інформації  

 

 

                                             Шановний Максиме Анатолійовичу !  
 

 

В управлінні превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції у м. Києві Ваш запит на отримання публічної 

інформації щодо кількості зареєстрованих в м. Києві тирів (стрільбищ) а 

також місць для стрільби (доріжок) в них, уважно розглянуто в межах 

компетенції. 

Повідомляємо, що станом на 23 листопада 2018 року на обліку в УПД 

ГУНП у м. Києві перебуває 13 (тринадцять) стрілецьких тирів: 

1. Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з кульової 

стрільби та біатлону «СХІД», місце здійснення діяльності: м. Київ, вул. 

Привокзальна, 12-Б (2 галереї - 22 направлення).  

2. ТОВ «Тактика», місце здійснення діяльності: м. Київ, вул. Сосюри, 7         

(1 галерея - 3 направлення). 

3. ТОВ «Сафарі-Україна», місце здійснення діяльності: м. Київ, бульвар 

Дружби Народів, 6 (1 галерея - 3 направлення). 

4. ГО «Стрілецько-спортивний клуб «Стархантер», місце здійснення 

діяльності: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13-Б (1 галерея - 3 направлення). 

5. Підприємство «Центр службово-прикладних видів спорту» Київської 

міської організації Українського ФСТ «Динамо», місце здійснення 

діяльності: м. Київ, вул. Курська, 4 (1 галерея - 17 направлень).   

6. ТОВ «ІБІС», місце здійснення діяльності: м. Київ, вул. Гетьмана, 27,         

(2 галереї - 9 направлень).   

7. Фізична особа-підприємець Кудревич С.М., місце здійснення діяльності: 

м. Київ, бульвар І. Лепсе, 16 (1 галерея - 4 направлення).  

8. ТОВ НВП «Система», місце здійснення діяльності: місто Київ, вул. 

Курська, 4 (1 галерея - 4 направлення).   

 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 

УКРАЇНИ  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

У М. КИЄВІ 
УПРАВЛІННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601 

тел. (044) 271-97-73 

____.11.2018№________/125/19/01-2018 

 

 

Заступникові головного 

редактора інформаційно-

аналітичного видання 

«КиевВласть»  

Шпаченку М.А.  

вул. Рибальська, 13,  

місто Київ, 01011 



9.  ТОВ «Центр зброї «Реаліст», місце здійснення діяльності: м. Київ, вул. 

Мельникова, 46-А, (1 галерея - 5 направлень). 

10. Національна академія прокуратури України, місце здійснення діяльності: 

м. Київ, вул. Мельникова, 81-Б (1 галерея - 2 направлення).  

11. НПУ ім. М.П. Драгоманова, місце здійснення діяльності: м. Київ, вул. 

Тургенівська, 3/9, (1 галерея -2 направлення). 

12. Міністерство доходів і зборів України, місце здійснення діяльності         

м. Київ, площа Львівська, 6-8, (1 галерея -2 направлення). 

13. ДАХК «Артем» місце здійснення діяльності: м. Київ, вул. Половецька, 49 

(не функціонує). 
 

 

         З повагою  

начальник                                                                

підполковник поліції                                                                     О.В. Онисько 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Волунгеєвічус 
561-2831 

 

 



 

 
 


