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Голові Дарницької районної в  

м. Києві державної адміністрації 

Ярославу ЛАГУТІ  

вул. О. Кошиця, 11 

м. Київ, 02068 
 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Ярославе Миколайовичу!   

До мене, як до депутата Київської міської ради звернулися мешканці 

Дарницького району з приводу дуже незадовільного стану басейну в 

Спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів№295 (вул. Кошиця,6) 

(далі – Школа №295) у Дарницькому району м. Києва, зокрема щодо масового 

випадку плісняви та грибку, якими змушені дихати відвідувачі басейну, 

зокрема діти (див. фото у додатку до депутатського звернення та посилання на 

пост у соціальній мережі Фейбук 

https://www.facebook.com/svetlana.mashchenko/posts/2640891529544286).   

Також громадяни зазначили, що басейн майже новий, який було 

побудовано у 2017 р. В умовах карантину з березня 2020 р. школа не проводила 

заняття для дітей. Зараз басейн відвідують клієнти комплексу Sportrend.  

За наявною інформацією, організація орендувала приміщення басейну з 

несправною системою вентиляції, яку обіцяли відремонтувати при надходженні 

коштів від оренди басейну. Орендар сплачує кошти вже рік, але вентиляцію 

ніяк не відремонтують. 

https://www.facebook.com/svetlana.mashchenko/posts/2640891529544286


В січні 2021 р. діти і батьки прийшли на заняття та побачили, що дитяча 

роздягальня у хлопчиків пішла цвіллю, над маленьким басейном почала 

обвалюватися стеля та ін. Адміністратор на питання чому все мокре, чому не 

працюють витяжки, відповів – «заявку зробили». Враховуючи незадовільний 

стан басейну, багато батьків не хочуть водити своїх дітей на зайняття з 

плавання.  

Листом Міністерства освіти і науки України від 26.06.2013 р. №1/9-457 

зазначені Інструктивно-методичні матеріали з питань безпеки під час навчання 

з плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних закладів. Так, в п. 2 щодо 

основних вимог до улаштування плавальних басейнів у навчальному закладі, 

зокрема, для профілактики захворювань та з метою забезпечення чистоти ванни 

обслуговуючий персонал проводить поточне, щоденне, періодичне та 

щомісячне (генеральне) прибирання та дезінфекцію басейну. 

Після закінчення занять в басейні, в кінці робочого дня проводиться 

щоденне прибирання приміщення і дезінфекція обхідних доріжок, підлоги, 

килимків, дверних ручок, поручнів, лавок в роздягальнях тощо за допомогою 

протирання тканиною, змоченою у 0,5 %-ному розчині хлораміну. 

Періодична дезінфекція стін басейну (до рівня не менше 2-х м), підлоги в 

залі басейну і підсобних приміщеннях, а також предметів інвентарю і 

обладнання проводиться в санітарні дні (один раз на тиждень) за допомогою 

розчину хлораміну. 

Генеральне прибирання басейну здійснюють під час заміни води - не рідше 

одного разу на 10 днів для басейнів загальноосвітніх навчальних закладів, де 

проводять заняття діти (учні). Перед проведенням дезінфекції стіни і дно ванни 

необхідно ретельно очистити щітками і промити мильно-содовим розчином з 

наступним прополіскуванням гарячою водою. Дезінфекцію ванн проводять за 

допомогою дезінфікуючих розчинів, дозволених для використання 

Міністерством охорони здоров'я України. 

З огляду на зазначене вище, керуючись ст. 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», ст. 20 Регламенту Київради, прошу Вас: 

- надати інформацію стосовно умов оренди басейну Школи №295 у 

Дарницькому району м. Києва, в тому числі надати копії договору оренди між 

відповідальним органом Дарницького району і орендарем;  

- зобов’язати орендаря приміщення басейну Школи №295 у Дарницькому 

району м. Києва провести термінове генеральне прибирання басейну, зокрема, 

видалення плісняви/цвілі, в тому числі у роздягальнях, а також щодо 

проведення поточного ремонту стелі басейну;  

- в подальшому орендодавцю контролювати процес періодичної 

дезінфекції та генерального прибирання (не рідше одного разу на 10 днів) 

приміщення басейну Школи №295 у Дарницькому району м. Києва;  

- зобов’язати орендаря приміщення басейну Школи №295 у Дарницькому  

району м. Києва у найшвидший термін провести ремонт систем вентиляції 

басейну з метою санітарно-гігієнічного забезпечення та збереження здоров’я 

громадян.  



Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене у встановлений законодавством України строк через систему 

електронного документообігу «АСКОД» та на наступну електронну адресу: 

malenko@kmr.gov.ua  

Додатки на «8» арк.  

 

 

 

З повагою,  

депутат Київської міської ради, 

голова депутатської фракції 

«ГОЛОС»  

у Київській міській раді                       Григорій МАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (044) 337-10-14  
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