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Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація уважно 
розглянула запит на надання публічної інформації № Л-20253/1 від 
30.11.2017р. щодо аварійного стану навісів над дитячими майданчиками 
дошкільного навчального закладу № 820 на вул. А.Ахматової, 14-В.

За результатами розгляду повідомляємо.
Комісією дошкільного навчального закладу № 820 періодично

проводиться обстеження тіньових навісів над дитячими майданчиками (копії 
актів обстеження від 26.04.2017 та 28.08.2017 додаються).

За інформацією завідувача (копія додається) станом на 11.12.2017р. 
покрівель в аварійному стані та таких, які б становили загрозу життю та 
здоров’ю дітей на ігрових майданчиках немає.
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Начальнику управління освіти 
Дарницької районної в м. Києві 
державної адміністрації 
Списовській Є.І.
завідувача дошкільного навчального 

закладу «Монтессорі-сад»
Ярмак Людмили Анатоліївни

Доповідна записка

Доводжу до Вкшого відома, що станом на 11.12.2017р. в 
Дошкільному навчальному закладі «Монтессорі-сад» на всіх ігрових 
майданчиках за бюджетні кошти демонтовано старі та встановлено нові 
ігрові споруди. Зусиллями батьків та працівників частково 
відремонтовані покрівлі павільйонів на всіх ігрових майданчиках. На 
ігровому майданчику групи № 2 демонтовано стару покрівлю та 
встановлено нову. Стадом на 11.12.2017р. покрівель в аварійному стані 
та таких, які б становйли загрозу життю та здоров’ю дітей на ігрових 
павільйонах немає. Х<̂ ча, ондулін має зношений вигляд та у зв’язку з 
чим покрівлі павільйонів протікають.

По можливості, црошу Вашого сприяння на придбання матеріалів 
та заміну покрівлі павільйонів.

Ярмак Л.А.З повагою



ДОШКІЛЬНИЙ НАВ
вул. А.А

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ІЙАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ( ЯСЛА-САДОК) "МОНТЕССОРІ-САД"
‘хм синової 14-В. м.Київ, 02068, тел. (044) 572-48-74 

е-таіі: 8сиітопіе5югі@^таіІ. сот

АКТ
обстеження приміщень 

від 28.08.2017 р.

Цей Акт складено про те, що технологічною комісією у складі: 
олова Ярмак Л.А., завідувач
-лени комісії: Омельчук Л.П., заступник завідувача з господарської частини 

Дитиненко О.В., старша медична сестра 
Яценко Д.О. голова ГЖ 

Проведено перевірку стану спортивного майданчика, ігрових майданчиків, 
тіньових навісів на ігрових майданчиках, приміщень спортивної зали, паркану, 
воріт та хвірток дошкільного закладу « Монтессорі-сад ». В результаті перевірки 
виявлено ігрове та спортивйе обладнання в спортивному залі, на спортивному 
майданчику, на ігрових майданчиках відремонтоване, випробуване та знаходиться в 
робочому стані, окрім того виявлені недоліки, а саме:

іиТскта
Найменування Знайдені

недоліки
Строк
усунення

Вжиті заходи Відмітка
про
виконання

ігрові
майданчики

Ігрові споруди 
потребукіть заміни 
та ремонту гр. №1.
3,4 5,
6,8,9,10,1 1,12,13,14

С порти вна зала

Виконати 
демонтаж 
ігр. споруд 

до
01.09.2017

Частково замінені Згідно плану 
встановлення 

ПП
«БРАМА»

+
Спорти в 
майданч

»нии
:ики

+

Тіньові навіси

І
аркан

Ворота

Потребують 
ремонту та заміни 
ондуліна гр. №1, 
№3,№8 №5,№6, 
№7,№9, №11, 
№ 12, №10

та хвіртки Потребують
укріплення

Виконано 
частково: 
відремонтовано 
дерев’яні 
елементи, 
замінено дах на 
тіньовому навісі 
гр. № 2___________

+

Голова комісії 
Члени комісії

+
+

Ярмак Л.А. 
Дитиненко О.В. 
Омельчук Л.П.



ДАРНИЦЬКА Р 

ДОШКІЛЬНИЙ Н АВЧ

ЦДОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

[АЛЬНИЙ ЗАКЛАД ( ЯСЛА-САДОК) "МОНТЕССОРІ-САД"
вул. А.Акматової 14-В, м.Кіїїв, 02068, тел. (044) 572-48-74 

е-таіі: яа(ітопІвхяогг@^таіІ. сот

АКТ
обстеження приміщень 

від 26.04.2017 р.

Цей Акт складено про те, що технологічною комісією у складі: 
олова Ярмак Л.А., завідувач
лени комісії: Омельчук Л.П., заступник завідувача з господарської частини 

Дитине^ко О.В., старша медична сестра 
О.Л., голова ПК

Проведено перевірку стану приміщень, спортивної зали, ігрових 
майданчиків, спортивного майданчику, тіньових навісів, паркану, воріт та 
хвірток, технологічного обладнання кухні, пральні, електромереж, 
світильників, водопостачання тепломереж дошкільного закладу 
« Монтессорі-сад »

паимег
об’єкта
Світильники

ування

І грові майданчики

( порти вна зала

Знайде
недолі

рі
и

Гр.№1 №4, №7, 
№9 Потребують

замін;а лампи
Потребують

гр. №3,ремонту 
№5, № 
№10,ЛЬ11,№12

Строк
усунення
До 31.08 

2017

До 31.08 
2017

Вжиті заходи

Замінено лампи 
в групах №1, 
№4, №7, №9

Відремонтовано 
гр. №3, №5,
№7,
№10,№11 ,№ 12

Відмітка про 
виконання

+

+

+
Ігрові та 

юртивнии 
майданчики 
У.ньові

+

навіси Потребують 
ремонту гр. №1,

Паркан
Ворота

№3,№8
№7,№<І

№5,№6, 
,№ 11,

№12, №10

Виконано
частково

+

+
та хвіртки Пот

укрі
ребують
плення

Пральні машини
о § от.
Нл е ктричні плити З

У робочому
стані .з шт.

У робочому



1ПТ.

1 іСКТрОКО'ІЛИ

2 пі і
Мі е ктоіром ’ ясору бка

Поігребують
аміни

Потребує
ремонту

Замінено

Відремонтовано

стані 3 шт.
+

+

Фріонр
(комп

ва камера 
ресор)

Потребує
Р е_

Відремонтовано +
монту

Голова комісії 
Члени комісії

Ярмак Л.А. 
Дитиненко О.В. 
_ Омельчук Л.П.


