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  18.06.19       №  34-2336  

на  № 0199     від  13.06.19 

     102-165(з) 

                                                                 Журналістові інформаційно-                

                                                                 аналітичного видання «КиевВласть» 
                                                                  

                                                                 info@kievvlast.com.ua 
                                                                  

Про надання інформації  

                                                  Шановна                     ! 

 У відповідь на запит про отримання публічної інформації журналіста  

інформаційно-аналітичного видання «КиевВласть» від  13.06.19 № 0199  (вх.№ 

102-165(з)  до голови  Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 

Заболотного Г.В., Управління освіти Деснянської районної в місті Києві  

державної адміністрації інформує про наступне. 

1. Відповідно до розпорядження Ватутінської районної державної 

адміністрації  міста Києва від 17.06.1998 року № 896 «Про надання в безоплатне 

користування нежитлового приміщення» нежитлове  приміщення дошкільного 

навчального закладу № 782 на вул. Олександра Сабурова, буд.16-А передано  

недержавному закладу освіти «Спеціальний експериментальний освітньо-

культурологічний центр «Сполох» для роботи з дітьми-інвалідами. 

2. Будівля дошкільного навчального закладу № 782, на                                           

вул. Олександра Сабурова буд.16-А зведена в 1988 році. До 1998 року 

використовувалась як дошкільний навчальний заклад № 782. 

  Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 28.08.2014 № 954 «Про передачу 

будівель до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій» 

нежила будівля на вул. Олександра Сабурова, 16-А передана до сфери 

управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, яка 

розпорядженням від 29.10.2014 № 601 «Про закріплення майна, переданого до 

сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації» 

передана в оперативне управління Управлінню освіти Деснянської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 



  Станом на 18.06.19 року здійснюються роботи   по об’єкту «Капітальний 
ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному закладі (ясла-

садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сабурова, 16-А».   
05.04.2019 Управлінням освіти отримано кориговану проектно-

кошторисну документацію та позитивний експертний висновок. 
Відповідно до коригування загальна кошторисна вартість по об’єкту  

«Капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному 

закладі (ясла-садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сабурова,                 
16-А» становить 84 136,003 тис. грн.  

30.05.2019 оголошено закупівлю «Інші завершальні будівельні роботи» 
(капітальний ремонт (відновлення роботи закладу) в дошкільному навчальному 

закладі (ясла-садок) № 782 Деснянського району міста Києва, вул. Сабурова, 16-
а) – код 45450000-6 згідно ДК 021:2015 за процедурою «Відкриті торги» на суму 

82 246 375,00 грн.  
У 2019 році заплановано провести капітальний ремонт покрівлі, фасаду 

(частково) та заміну вікон. 
3. В районі функціонує 66 закладів дошкільної освіти, 6 навчально-

виховних комплексів, у яких виховується 15012 дітей дошкільного віку.  

В черзі на 2019-2020 навчальний рік на зарахування – 1236 дітей. 

 

 З повагою 

 

Начальник Управління                                                             Тамара ПОСТОЛЮК 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Андрієтті 5461020 

 


