
УКРАЇНА
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

вул. Харківське шосе, 168к, м. Київ, 02091 тел. (044) 562-64-54, факс (044) 562-84-40, 

e-mail: uo-drda@ ukr.net, ЄДРПОУ 37448113

на № _від_

Старостіній Н.Г. 
foi+request-31967- 
ae94c279@dostup.pravda.com.ua

Ш ановна Наталіє Григорівно!

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 
на Ваш інформаційний запит від 03.03.2018 надає копії запитуваних Вами заявок 
по закладу дошкільної освіти № 160 на вул. Г. Ахматової, 11-а.

Додатки: на S '  арк.

Начальник Є. Списовська

Дика 5626631
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ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ДОШ КІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯС ЛА-САДОК)№ 160 
02068 м. Київ, вул. А.Ахматової, 11-а, тел./факс(044)-570-99-38

У ДНЗ № 160 у період з листопада по березень місяць спостерігається низька 

температура в групах, яка не відповідає санітарним нормам . Температура повітря 

в спальнях та групових приміщеннях становить від 14 до 17 градусів , особливо у 

зимовий період року.

Прошу Вашої допомоги у вирішення питання підвищення температурного 

режиму у групових приміщеннях в опалювальний сезон шляхом заміни вікон та 

радіаторів системи опалення.

Начальнику управління освіти 

Дарницької районної в м. Києві

державної адміністрації

Є.Списовській

Завідувача ДНЗ №160 

Л.Дуб

Лист -  прохання

З повагою, 

Завідувач Л.Дуб



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)№160 

02068 м. Київ, вул. А.Ахматової, 11-а, тел./факс(044)-570-99-38

Начальнику управління освіти 

Дарницької районної в м. Києві 

державної адміністрації 

Є.Списовській 

Завідувача ДНЗ №160 

Л.Дуб

Службова

Протягом останніх років на третьому поверсі нашого закладу в зимовий 

період спостерігалась низька в приміщенні групи №13 яка , становила 11C -  16С, 

що не відповідала санітарним нормам температурного режиму.

Підвищити температуру самотужки, навіть шляхом заміни вікон на 

металопластикові, нам не вдавалося. Неодноразово батьки звертались до 

адміністрації з проханням вирішити питання підвищення температури в 

груповому приміщенні №13 до норми .

Прошу Вашого сприяння та допомоги у вирішенні питання заміни існуючих 

старих радіаторів в кількості 10 шт, щодо забезпечення температурного режиму 

в групі.

Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) №160 м. Києва 

Ідентифікаційний код 30386454 (
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Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) N9160 м. Києва 

Ідентифікаційний код 30386454

Вих. N° від dt/-

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
Управління освіти 

Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок)№160

Інформація
про потребу заміни вікон з метою утеплення закладу та енергозберігання 
енергоносіїв в ДНЗ № 160.

ДНЗ №160 потребує заміну вікон в кількості 65 шт (208,98 кв.м)

Завідувач Л.Ю.Дуб

Виконавець : 
Заст. зав. з АГЧ 
С.А. Козленко 
Тел.: 570-99-38 

570-99-33



Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) 60 м. Києва 

Ідентифікаційний код 30386454

Вих. №_ 9/  _ ВІД / / .М  я

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
Управління освіти 

Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок)№160

Інформація
про ремонт мережі центрального опалення з заміною приладів опалення (батарей) 
в ДНЗ №160

ДНЗ №160 потребує заміну приладів опалення (батарей) в кількості 93 шт.

Виконавець : 
Заст. зав. з АГЧ 
С.А. Козленко 
Тел.: 570-99-38 

570-99-33
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ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №160
Дарницького району м. Киева 

вул. А.Ахматової 1 1-а, м. Київ, 02068 
тел./факс (044)-570-99-38

Інформація
щодо кількості вікон (залиш ків) - мГ/шт.,які потребують заміни у 201 8році

в ДНЗ №160

В ДНЗ №160 потрібно замінити : 208,98 кв.м/65 шт вікон

В.о. завідувача V. І/ Дуборез Н.П.

ГЗиконавець : заст.зав.з АГЧ 

С.Козленко 
Тел.: 570-99-33


