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СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

просп. Повипрофлотський, 41, М. Кшв, 03020, тел. (044) 2262088,
E-mail: zаgаl@Sоlоr.gоv.иа, Код t:дрпоу37378937
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Шанов на панi Ганно!

На виконання доручення заступника голови Кишськот мiськоУ державнот
адмiнiстрацiУ Мондришського В.М. Солом'янською районною в мтсп Киев!
державною адмiнiстрацiею розглянуто Ваше звернення щодо надання iнформацiУ
про стан виконання робiт у заклад] дощюльнот освiти NQ 211 м. Киева (далi - ЗДО
NQ 211) по вулицi с. Колоса, 167.

За результатами розгляду надаемо копй клопотань адмiнiстрацiI зазначеного
закладу.

Також iнформуемо, що димова труба газовоУкотельнi ЗДО NQ211 зруйнована
пiд час буревiю, що класифткуеться як форс-мажорнi обставини. На розробку
проектног документацй з вiдновлення димовоУтруби та розрахунку обсягiв викидiв
до навколишнього середовища мiж управлiнням освiти Солом'янськог районног в
мтсп Киев! державнот адмiнiстрацiI та ТОВ «АВТ IНЖИlПРИНГ» укладено
прямий договiр вiд 11.09.2019 N2 460. Термш виконання договору 30 днiв.

Пiсля отримання проекту на ремонт димовоУтруби, дозвiльних докуменпв,
експертизи буде укладено договiр на П виготовлення та встановлення, яким буде
визначено термiни виконання робiт. Оргентовний термш включення котельнi
листопад 2019 року.

у зв' язку з початком опалювального сезону та на вимогу батькiв, якi
заперечують проти тимчасового переведення дiтей до iнших закладiв,
адмiнiстрацicю району запропоновано виконавцю робiт встановити нову димову
трубу дочасно i паралельно завершувати виготовлення проекту i отримання
дозвiльних документiв. В термiни 09.10.2019 - 11.10.2019 перша черга робiт по
ремонту димовот труби котельнi буде завершена i вiдновлено подачу гарячо) води i. .. .опалення в заклад ДОШКIЛЬНОl ОСВ1ТИ.
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З повагою

Олена ГОРПИНЧЕНКОЗаступник голови
Алiна Рогова 24221 71
Гелена Гавва 242 21 86



l! Дитячi дивани 2500,00 9
V Полицi ДЛЯ рушникiв 5-ти секцiйнi 770,00 40

Магнпн! дошки 2 000,00 10

[гров! набори багатофункцiональнi
11559,00

"Альма"
2

Ворота футбсльн: 5503,00 2
Кiльця ДЛЯ баскетболу 105,00 2

Обручi 100,00 20
Кеглi 50,00 20
Мати 600,00 4

Пiсочницi з кришкою 5 000,00 10
Гойдалки на пружинах 4990,00 10

Гойдалки 2-х Micтl-ii 5 000,00 10
TiHbOBi навiси 7 000,00 10

Будиночки пров! 8075,00 8
Пожежний пост з обладнанням 2774,00 1

Постiльна бiлизна 175,00 200
Рушники 48,00 200

Ковдри дитячi 125,00 200
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В.о. начальника уnравлiВJlЯ OCBiTIJ
СОJIом~янськоiрайонноУ в MiCTi Квев]
державвоi адмiнiстрацii
Роговiй А.А.
директоре Д;ПЗ Х! 211
Сввачевко lрини Леоиjдiвни

II Шановна.Алша Андрйвна!
I ~

Звертаюсь ~O ВаС'в 3B;~~. 3 тим, що В заклaдi
ДОШ~~rНОl ос~~т.и NQ. 211 вхщнт ганки знахОДЯ~ЪСЯ в
авартиному СТа1П 1 потребують ремонту. Центральнии ганок
потребrе ;-ерМiиовоI_ ПОВ~О1 реконструкцй, Своiми силами,
на жаль, втдремошувати lX не можливо.

ПЙошу Вашог допомоги у вирiшенпi питания щодо
ремонту вхщних ганюв, . ': .

I
з пова1юдиректор здо ~ 211 ? а //с~ваченко т.л. "
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