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Відновлення 

роботи  
днз № 255, 383 

 

 

Ремонти 

харчоблоків 

днз №477, 654 

 

Заміна вікон в 
днз №313, 398, 
490, 623, 624 

Автоматизована 
система 

контролю 

Розпорядження 
КМДА від 

24.03.2014 р. № 
292, 293, 294, 297 



1. Модернізація освітлення в ДНЗ № 17, 425, 490, 654 

2. Модернізація теплового обладнання  на 
харчоблоках ДНЗ № 334, 654, 376, 490, 17, ШДС 
«Ясочка» 

3. Модернізація обладнання МІТП у 20 закладах 
району 

4. Встановлення МІТП у ДНЗ № 687 

5. Термосанація ДНЗ № 654,  ПКД у ДНЗ №17 

6. Щоденний контроль за обліком споживання 
теплової енергії ХВП, ГВП та електроенергії 

 

 



Капітальні ремонти 

Пральні кімнати -3 

Місць загального 

користування - 6 

Дахів - 9 



Ремонт покрівлі днз №17 



Ремонт пральні днз  №716 



Заміна вікон 

НТУУ «КПІ» 



Прийом дітей до 1-х та 10-х класів  

в загальноосвітні заклади району  

 



Ремонт кабінету  

гімназії-інтернату №13 



Ремонт кабінету фізики 

гімназії-інтернату №13 



Ремонтні роботи  

в шдс «Сяйво» 



Встановлення нових дерев'яних блоків у актовій 

залі, їдальні, класних та підсобних приміщеннях  

сш №54 



Заміна вікон на металопластикові 

в сш №54 



Заміна вікон в спортивному залі сзш №166  



Оновлений фасад та сходи сзш №166  



Косметичний  ремонт  спортивної  зали   та  коридору  біля  

неї (фарбування  стін, підлоги  у  залі, оформлення  вікон  

коридору, зовнішнє  фарбування  вікон  зали) сш №64 



Встановлення  металопластикової  конструкції  для  кабінету  

соціальної  і  психологічної  служби  та  архіву   школи (конструкція, 

заміна  лінолеуму,підвісна  стеля, нове  освітлення)  сш №64 



Капітальний  ремонт  кабінету  англійської  мови  (заміна  

лінолеуму, підвісна  стеля, заміна  освітлення, штукатурка  

стін  та  встановлення  ламінатних  панелей) сш №64 



Куточки відпочинку в рекреації початкової школи №324 



Ремонт в коридорі, методичному кабінеті та оновлені 

стенди в початковій школі №324 



Ремонт групового приміщення та встановлення витяжної 

системи на кухні в днз №191  



Ремонт групового приміщення, встановлення витяжної 

системи, придбання м»якого інвентаря  в днз №374  



Заміна вікон на металопластикові  в днз №623  



Ремонт місць загального користування та вхідної групи  

в днз №624  



Ремонт місць загального користування, заміна портомийок 

та ремонт музичної зали в шдс «Калинка»  


