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Директору департаменту 
гумаштарноТ полВики 
ДншровськоТ м1сько1 ради 
Сушко К.А.

Виконуючого обов’язки директора 
Комунального закладу освДи 
«Середня загальноосвмня школа №43» 
Дншровсько! М1СБК01 ради 
Дарш Т.1.

Клопотання

Адм1шстрашя школи наполегливо просить видшити кошти на замшу труб 
системи опалення у зв’язку з постшними поривами застаршоУ труби на гориш.1 
школи при шдключеш централ13ованого опалення, що призводить до постшного 
затопления стел1 та стш актовоУ зали на третьому поверш та кабшеАв ф1зики 1 
англшськоУ мови на другому поверен

В.о. директора школи Л

• X
Т. I. Дарш
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Комунальний заклад освДи 
«Середня загальноосвДня школа №43» 

ДншровськоТ м1сько1 ради

49098, Джпро, вул. Любарського, 84, тел. 238032, факс 238032, е-таМ: 5г043@с1пергес1и.Ьр.ца

/№  Г  /. ./ ( ' / 1  №  ,Г

Начальнику вщдшу техшчного 
нагляду департаменту 
ГумаН1ТарН01 ПОЛ1ТИКИ 

ДншровськоТ М1Сько'Г ради 
Д1хтяренко 1.М.

Виконуючого обов’язки директора 
Комунального закладу освНи 
«Середня загальноосвДня школа №43» 
ДншровськоТ м1СькоТ ради 
Дарш Т.1.

Клопотання

Адм1н1страц1я школи наполегливо просить видшити кошти на замшу труб 
системи опалення у зв’язку з постшними поривами застаршоУ труби на горний 
школи при пщключеш централ1зованого опалення, що призводить до постшного 
затопления стел1 та стш актовоУ зали на третьому поверс1 та кабшеДв ф1зики 1 
англшсько’Т мови на другому поверен

В.о. директора школи Т. I. Дарш



Комунальний заклад освНи 
«Середня загальноосвНня школа №43» 

Д ш п р О В С Ь К О Т  М1СВК01 ради

49098. Дншро. ву.]. Любарського. 84. тел. 238032. факс 238032. е-таП: 57.043 ОЧ1пепгес1и.с1п.иа

Начальнику вщ дту техшчного 
нагляду департаменту
ГуМ аН 1Т арН 01 ПОЛ1ТИКИ

ДшпровськоТ м1сько1 ради 
Д1хтяренко 1.М.
Комунального закладу осв1ти 
«Середня загальноосвНня школа №43» 
ДншровськоУ М1ськ01 ради 
КаштановоУ О.В.

Шановна 1рина МиколаТвна!

Прошу Вас направити спещал1ста для визначення можливост1 

проведения масових м1роприемств в актовому зал! школи.
На стел1 актового залу 3 М1с я щ  тому назад з’явилася тр1щина. При 

шдключенш опалювально’Г системи вщбувся прорив труби опалювання на 
горищ! над актовою залою. Стеля дос! мокра.

Директор школи

31.10.2017 р.



Комунальний заклад освДи 
«Середня загальноосвДня школа №43» 

ДншровськоТ М1СБК01 ради

49098. Дшпро. вул. Любарського. 84. тел. 238032. факс 238032. е-таП: ,̂ Л)43 Дс1пергесй).с1р.иа

Начальнику В1дд1лу техшчного 
нагляду департаменту 
гумаштарноТ полДики 
ДншровськоТ мюько'Т ради 
Д1хтяренко 1.М.
Комунального закладу освДи 
«Середня загальноосвггня школа №43» 
ДншровськоТ мюько'Т ради 
КаштановоТ О.В.

Клопотання

Прошу Вас видшити кошти на замшу труб системи опалення у зв’язку 
з проривом на горишд школи при шдключенш централ 1зованого опалення.

Директор школи О.В. Каштанова

31.10.2017 року



Комунальний заклад освНи 
«Середня загальноосвНня школа №43» 

ДншровськоТ м1сько'1 ради

49098. Дншро. вул. Любарського, 84. тел. 238032. факс 238032. е-таП: кг043ЛЛпергеОиЛр.иа

Начальнику вщдшу техшчного 
нагляду департаменту
Г у м а Н 1 Т а р Н 0 1  ПОЛ1ТИКИ 

ДншровськоТ М1Сько1 ради 
Д1хтяренко 1.М.
Комунального закладу осв1ти 
«Середня загальноосвНня школа №43» 
ДншровськоТ М1СБК01 ради 
КаштановоТ О.В.

Шановна 1рина МиколаТвна!

Прошу Вас направити спещал1ста для визначення можливосН 
проведения масових м1роприемств в актовому зал1 школи.

На стел1 актового залу 3 м1сящ тому назад з’явилася тр1щина. При 
шдюпоченш опалювально'Т системи вщбувся прорив труби опалювання на 
горищ! над актовою залою. Стеля дос! мокра.

Директор школи

31.10.2017р.

О.В. Каштанова


