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На ваш запит на отримання публiчFIоi iнформацii щодо узагалl,неttоi
iнформацii про ремонти у закладах загальноi середньоi освiти MicTa Кисва Bi/t

12.05.202|, що надiйшов за дорrrенням керiвника апарату виконавчого оргаIlу
КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстраuii)

.Щ. Заryменного вiд 12.05.202 l Nч 2ЗЗ4(з), повiдомлясмо наступне.
За iнформацiею управлiння освi,ги ГIодiльськоi районноТ в MicTi Кисвi

державноТ адмiнiстрацii, у 2017 -20|9 роках було проведено peMoHTHi роботи у
закладах загальноi середньоi освiти:
- капiтальний ремонт харчоблоку ЗЗСО Л!] 12З (201S pirt)

на суму 186 168,00 грн.;
- поточний ремонт харчоблоку ЗЗСО Л9 б3 (2018 piK) на суму lб3 105,00 грн.;
- поточний ремонт харчоблоку (iдальнi) ЗЗСО Nlr 45 (2018 piK)

на суму l 0бЗ 880,40 грн.;
- поточний ремонт санвузлiв ЗЗСО Л! 9З (2018 piK) на суму 194 982,00 tргr.;
- поточний ремонт санвузлiв ЗЗСО JE 93 (2019 piK) на суму 178 900,00 грrr.;
- поточний ремонт санвузлiв та водозливтiих систем ЗЗСО Na 9З (2019 piK)

на суму 191 696,99 грн.;
- капiтальний ремонт покрiвлi ЗЗСО ЛЪ З4 (20l'7 piK) на суму l80 000,О0 грн.;
- капiтальний ремонт покрiв,lli ЗЗСО Л, 2 (20 t 8 piK) на суму 1 00 000,00 r рн.;
- капiтмьний ремонт покрiвлi ЗЗСО ЛЪ 9З (20l9 piK) на суму 840 000,00 ryн.;
- капiтальний ремонт псlкрiвлi ззс() Л! 2,71 (2019 piK) Ita суму

1 0З4 118,00 грн.;



- капiтальний ремонт покрiвлi ЗЗСО NЪ 45 (20t9 piK) на суму l 478 408,00 грrl.;
- поточний ремонт покрiвлi ЗЗСО -Т\! 251 (2017 piK) на суму l49 248,80 грн.;
- поточний ремонт покрiвлi ЗЗСО Ns 19 (2018 piK) rla суму З7 696, 00 грн.;
- поточний ремонт покрiвлi ЗЗСО ЛЬ 257 (20|9 piK) на суму t 97 985,04 r рн.,
- поточний ремонт покрiвлi ЗЗСО ЛЪ 124 (2019 piK) на суму 18l 096,00 l.pH.;
- поточний ремонт покрiвлi ЗЗСО J\b l00 (2019 piK) на суму 98 780,15 грн.,
- поточний ремонт покрiвлi ЗЗСО Л9 262 (20|9 piK) на суму l99 496,22 грн.;
- капiтальний ремонт iнлtенерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО та канаrriзаrlii)

ЗЗСО Л! 6 (2018) на суму 767 902,00 грн.;
- капiтальний ремонт iнженерних мерех< (ГВП, ХВП, ЦО та каналiзацii)

ЗЗСО ЛЪ З (2018) }ia суму 1 048 801,00 грrr.;

- поточЕий ремонт iнженерних мереяt ЗЗСО N9 262 (2019 piK)
на суму 79 998.00 грн.:

- поточний ремонт iнженерних мереж (ГВП, ХВП ,га кана,:riзаrtii)
ЗЗСО Ns 93 (2019 piK) на суму 195 929,00 грн.

У 2020 роцi за рахунок капiталl,них та поточних видаткiв було виконано
EacTynнi peMoHTHi роботи:
- капiтальний ремонт харчоблоку ЗЗСО Л9 l9З rra суму 699 990,00 грп.;
- капiтальний ремонт харчоб;току ЗЗСО Ne б на суму 671 275,00 грн.;
- капiтальний ремонт харчоблоку ЗЗСО ЛЬ 124 на суму 689 l84,00 грн,;
- капiтмьний ремонт санвуз:riв ЗЗСО Л9 2 tra суму 899 965, 00 грн.;
- капiтальний peMorrT санвузltiв ЗЗСО N9 271 lla суму 499 892,12 грн.;
- капiт€rльний ремонт санвузлiв ЗЗСО ЛЪ 257 на суму 499 996,00 грrл.;

- капiтальний peMolrT санвузлiв ЗЗСО Л9 б rra суму 2З5 l09,00 грн.;
- капiтальний ремонт саtлвуз;riв Ш,.ЩС <РолзиIIка)) на суму З54 619,00 грrl.;
- капiтальний ремонт покрiвлi ЗЗСО NЬ З lta суму 498 586,00 грrr.;
- каrriтальний peMorlT покрiвлi ЗЗСО Л'9 257 на суму 499 900,00 грrr.;
- капiтальний peMorrT rToKpiBrri Ш{С <Ролзиttка) lIa суму 499 994,00 грн,;
- поточний ремонт IIокрiвлi ЗЗСО ЛЪ l9 на суму 199 248,00 грн.;

капiтальний ремонт iнженсрltих
Ila суму 9l 255,00 грн.;
капiтмьний ремонт iltяtенерних мереж
ЗЗСО Л9 242 на суму 182 885,00 грн.;
капiтальний ремонт iня<енерних мереяt
ЗЗСО N9 123 rra суму 94 500,00 грн.;

мереж ЗЗСО Л! 271

(гвп, хвп, цо ,1,а каtrалiзачii)

(гвп, хвгI, цо та Kal Iа.lliзаr 1ii)



- поточний ремонт вхiдноТ I,рупи ЗЗСО Л9 93 на суму l97 493,00 грн.;
- поточний ремонт вхiдноI групи ЗЗСО Nc l93 на суму l7З 919,04 грн.

У 2021 роцi за рахунок капiталыlих та поточllих видаткiв запланоl]аIIо
TaKi види ремонтних робiт у закладах загальноТ середrlьоi освiти
Подiльського району, а саме:
- кагriтальний ремонт харчоблоку Ш[С<Софii Русова> на суму 380 000,00 грн.;
- капiтальний ремонт харчоблоку ЗЗСО JS 3 (ГБ Л9 S12)

на суму | 262 172,00 грлl.;

- каlliталыIий ремонт покрiвель ЗЗСО Nrr 27l на суму 749 130,9l грlr.;
- капiтальний peMoltT спор,l,ивноi зали ЗЗСО Ns l l8 lra суму l 500 000,00 грll.;
- llоточний ремонт iнженерttих мереж ЗЗСО Ns l00 на суму l99 948,00 грrl.;
- поT очний ремонт iнженерних мереж ЗЗСО Л! 27l на суму 49 l75,00 грн.;
- rIоr,очний ремонт iнженерtrих мереж ЗЗСО 242 на суму 49l26, 00 грн.;
- ltогочний ремонт iнженерttих мереж ЗЗСО Nч 3 на суму 23 4З5,00 грн.;
- llоl,очний ремонт iнженерrtих мереж ЗЗСО 262 на суму 49 l89 грн.;
- по,Iочний ремонт вхiдlrоi r,рупи ЗЗСО Jф 257 rla суму 580 000,00 грrr.;

- поточний ремонт вхiдlrоi r,рупи ЗЗСО Лч l07 rra суму 49 972,00 грн.
Управлittня освiти I Iодiльськоi райоlrноI в MicTi Кисвi дерrкавноi

адпriнiстрацii ttадае пере:tiк закладiв, яtti мають необхiднiсть у rIровеленнi
pebtoI lr,них робiт:
- pcIloI{T харчоб;lоку у ЗЗСО Jф l56, ЗЗСО JФ l23;
- pcNloHT покрiвлi у ЗЗСО Л!r 63, ЗЗСО JФ 2, ЗЗСО Nrr 156;

- pcNtoI{T санвузлiв у ЗЗСО Ns бЗ, ЗЗСО Ns 6, ЗЗСО N,,l56, ЗЗСО N9 9З,
ЗЗСО J\Ф З4;

- pcNloIIT iнжеltерних мерех( у ЗЗСО Л! l0, ЗЗСО N,l 45 ЗЗСО N9 156,
ЗЗСОN9 l23, ЗЗСОNq 93, ЗЗСОJ\! ll8;

- pcNloHT aKToBoi зали у ЗЗСО Nч 68, ЗЗСО No 93;
- pciloHT сttортивtlоi зми у ЗЗСО М 45, ЗЗСО Jф 262;
- pcNloHT вхiлноi групи у ЗЗСО Л! 63, ЗЗСО Ns242, ЗЗСО Лi 9З.
_ pgIloHT по BcTalloBлeltlllo пандусу у Ш!С </{ивоцвiт>, ЗЗСо Nq I l8.
ЗЗСол! l9,ЗЗСоNs257.
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