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Матеріально-технічне забезпечення  

Саївського навчально-виховного комплексу: 

Саївська ЗОШ І-ІІІ ст.-Саївський ДНЗ 

(станом на 05.09.2018 року) 

1. Рік вводу в експлуатацію 1967  

2. Проектна потужність 320 

3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташовано заклад   2 га.  

4. Акти на земельну ділянку (так/ні)   Ні. 

5. Рік реконструкції / капітального ремонту  2001    

6. Кількість поверхів 2 

7. Кількість класних кімнат, їх стан   14, задовільний 

8. Кількість будівель на балансі закладу (вказати)  5 

9. Загальна кількість віконних блоків у закладі 100, кількість замінених 

віконних блоків на енергозберігаючі 46, у тому числі у 2018 році -2  . 

10. Загальна кількість зовнішніх дверних блоків у закладі 4, кількість замінених 

зовнішніх дверних блоків на енергозберігаючі 2, у тому числі у 2018 році  2. 

11. Стан покрівлі: 

- покрівля відремонтована (так/ні)   ні  

- вид покрівлі (м’яка, шатрова, інше) шатрова 

- протипожежна обробка даху  не проводилась 

12. Стан фасадів: 

- фасад утеплено (так/ні)   ні 

13. Загальний стан будівлі :  

- задовільний   так 

- потребує поточного ремонту (вказати вид робіт)   заміни віконних блоків 

14. Стан підлоги в приміщенні закладу  задовільний 

матеріал підлоги дерев’яна 

15. Стан харчоблоку: 

- загальна площа харчоблоку (м
2
) 98 
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- кількість посадочних місць 60 

16. Стан спортзалу: 

- загальна площа спортзалу (м
2
)  144 

          поточний ремонт проводиться щороку 

17. Стан спортивного майданчику  задовільний 

- загальна площа спортивного майданчику (м
2
) 405 

18.  Облаштування території (вказати вид проведених робіт) 

19. Забезпечення доступності закладу для осіб з особливими потребами: 

- пандуси (кількість) 1 

20. Під’їзд до закладу (вказати вид покриття)  тверде покриття 

21. Огорожа навколо закладу  

- конструкція  цегла,камінь 

- стан  задовільний 

22. Стан систем опалення: 

- систему опалення  не ремонтовано  

- Вид опалення: 

власна котельня (газ)  

23. Наявність котельні так. Кількість котлів 2.  

1.Марка котла АОГВ-100Е, потужність котла 100 кВт   . 

2. Марка котла АОГВ-100Е , потужність котла   100 кВт  

24. Засоби дистанційної передачі даних обліку газу: 

- кількість встановлених вузлів обліку газу (ВОГ)  1 

- кількість встановлених приладів дистанційної передачі даних вузлів 

обліку газу (I MOD) 1 

25. Водозабезпечення (дати характеристику) : 

- холодна вода  

- гаряча вода   бойлер 

26. Стан водопровідно-каналізаційної системи: задовільний 

- тип водопровідно-каналізаційної системи  централізована 
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27. Допоміжні приміщення і споруди (гараж, майстерня і т.д.), площа займаної 

території,  їх стан: задовільний 

      1)  котельня -24 м
2 

      2) майстерня -120 м
2 

28. Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан  

задовільний  

29. Наявність і  стан протипожежного обладнання: 

     - пожежна сигналізація – 

     - протипожежні щити -2 

     - вогнегасники - 8 

     - блискавкозахист 1 

     - пожежні водойми (гідранти)  1  

     - пожежні рукави - 

     - наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації  наявна 

30. Наявність і стан охоронної сигналізації  -  

31. Наявність камер відеоспостереження  - 

32. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну в 

навчальному закладі   


