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№ 26  від 03.02.2021 

                                                                                                                                                                        

Інформаційна довідка щодо  реконструкції об’єкту «Реконструкція 

загальноосвітньої школи № 305 на вул. Є. Харченко, 53 (Леніна,53)  

мкр. Бортничі у Дарницькому районі м. Києва» 

 

 

      Розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 

від 28.10.2016  №  697  «Про передачу функцій замовника будівництва та 

реконструкції об’єктів у Дарницькому районі міста Києва» Комунальному 

підприємству «Позняки – Інвест - УКБ Дарницького району м. Києва» були 

передані функції замовника по проведенню реконструкції на об’єкті 

«Реконструкція загальноосвітньої школи № 305 на вул. Є. Харченко, 53 

(Леніна,53) мкр. Бортничі у Дарницькому районі м. Києва. 

 

      По даному об’єкту реконструкції ТОВ «КИЇВБУД ХОЛДИНГ» згідно 

договору від 02.12.2016 № 10/10  була виготовлена проєктно-кошторисна 

документація  та передана до замовника реконструкції.  

 

       Проєктно-кошторисна документація пройшла експертизу в ТОВ 

«УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ», отримано експертний звіт від 

20.02.2020 № 0015-4299-20/УЕБ/А, згідно якого загальна кошторисна вартість 

об’єкту  становить 241551,985 тис. грн. 

 

    Згідно проєкту реконструкції передбачається виконати наступні види робіт: 

 

- провести  заміну існуючої плоскої покрівлі на шатрову; 

- замінити всі інженерні мережі (внутрішні мережі каналізації, гарячого та  

холодного водопостачання, систем опалення будівлі школи та басейну); 

-  замінити систему вентиляції, пожежну сигналізацію приміщень будівлі школи 

та    басейну, провести опорядження всіх приміщень; 

- замінити обладнання санвузлів; 

- утеплити фасад будівлі мінераловатними плитами; 

- замінити вікна і двері (внутрішні та зовнішні) у будівлі з врахуванням вимог 

енергозбереження; 

- провести ремонт харчоблоку із заміною інженерного та технологічного 

обладнання,       

  - замінити обладнання кабінетів, майстерень, спортзалу, тощо; 

- провести комплексний благоустрій та озеленення території з улаштуванням 

спортивних     майданчиків, тощо. 

 



      Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, 

затвердженою рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 на   

початок реконструкції загальноосвітньої школи № 305 на вул. Є. Харченко, 53 

(Леніна,53) мкр. Бортничі у Дарницькому районі м. Києва  у 2021 році 

передбачено фінансування в обсязі 3000,0 тис. грн.  

     Наразі проводиться підготовча робота для проведення  тендерних процедур з 

визначення підрядної організації на виконання робіт з реконструкції об’єкту. 

 

    Враховуючи незадовільний технічний стан будівлі загальноосвітньої школи  

№ 305, Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація направила  свої  

пропозиції до Київської міської державної адміністрації щодо виділення  

додаткових коштів на 2021 рік в сумі  40 000,0 тис. грн для виконання 

першочергових будівельно-монтажних робіт  на об’єкті.   

. 

 

 

З повагою 

виконувач обов`язків директора                                      Олег МОСКВИЧОВ 
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