
Матеріально-технічне забезпечення 
 
Приватна організація (установа, заклад) «Приватний заклад дошкільної 
освіти «АйТіКідс Садок»(згідно з ліцензійними умовами) 

   

1. Загальна характеристика закладу дошкільної освіти 

  
ПРИВАТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВИ, ЗАКЛАДУ) «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  «АЙТІКІДС САДОК»    

      Приватна організація (установа, заклад) «Приватний заклад дошкільної освіти 

«АйТіКідс Садок»(далі – ЗДО) має ліцензію на провадження освітньої діяльності у 

сфері дошкільної освіти №1564 від 14.07.2021р. 

 
 Приватна організація (установа, заклад) «Приватний заклад дошкільної освіти 

«АйТіКідс Садок знаходиться за адресою: 04159, місто Київ, вул.Кульженків Сім'ї, 

будинок 31,  тел. +380960084040 

  

2. Аналіз та технічний стан будівель 

 

          Заклад дошкільної освіти розташований в окремій двоповерховій будівлі 

загальною площею 1600 кв.м., коридор першого поверху з'єднаний  однією сходовою 

кліткою з другим поверхом. 

-    кількість поверхів 2 од/ технічний стан задовільний, 

-   санвузли - 6 од./ технічний стан задовільний,. 

-  харчоблок   / технічний стан задовільний, 

   Підсобні приміщення: 

 -  комора заступника директора з господарства - 1 од./ технічний 

    стан задовільний; 

 -  електрощитова - 1 од./ технічний стан задовільний; 

 -    підвал -1 од/ технічний стан задовільний; 

 Службові приміщення: 

 - медичний блок: медичний кабінет - 1, ізолятор – 1/ технічний стан 

         задовільний; 

 - групові кімнати, спальні приміщення 8 од./ технічний стан задовільний; 

-   музичний (спортивний) зал 2 од./ технічний стан задовільний; 

 -  кабінет практичного  психолога, вчителя – логопеда, вчителя – дефектолога -1 од./ 

технічний стан задовільний. 

Адміністративні приміщення: 

        -  кабінет директора  - 1 од./ технічний стан задовільний; 

        - методичний кабінет  - 1 од./ технічний стан задовільний; 

        - кабінет заступника директора з господарства  - 1 од./ технічний стан 

задовільний. 

  



3. Покрівля 

  

    Заклад дошкільної освіти відповідно до типового проекту має м'яку 

покрівлю.  Площа покрівлі 1145кв.м. Технічний стан задовільний. 

  

4. Загальна характеристика інженерних мереж 

  тепломережа/технічний стан: 

        водяне опалення автономне  /технічний стан задовільний; 

- водопостачання централізоване, холодною водою, технічний стан задовільний, 

водовідведення постійно підтримується в задовільному стані; 

- система гарячого водопостачання в будівлі здійснюється від побутових 

електроводонагрівачів.; 

 -     електромережа в задовільному технічному стані. 
 -      прилади обліку: 

*   лічильники електропостачання 1 шт.  стан задовільний, 

* лічильник тепла, стан задовільний, 

*   лічильник води гарячої  в задовільному технічному стані,  

*  лічильник води холодної(2шт.) в задовільному технічному стані . 

ЗДО обладнаний автоматичною пожежною сигналізацією, внутрішньою системою 

пожежного водопостачання, в наявності 28 вогнегасників, куточок безпеки 

життєдіяльності дітей. 

  

5. Загальна характеристика території 

 

 - площа території - 10119м2, 

 - загальна кількість зелених насаджень - 85 шт.  

 

Характеристика малих архітектурних форм, а саме: 

- павільйон   - 1 шт. , технічний стан задовільний.  

- пісочниці – 3шт. , технічний стан задовільний. 

- ігровий комплекс – 2шт. , технічний стан задовільний. 

- лабіринти ігрові – 3шт. , технічний стан задовільний. 

- столики ігрові – 5шт. , технічний стан задовільний. 

- спортивний майданчик – 1шт., технічний стан задовільний. 

 

Огорожа навколо території ЗДО -  металева, технічний стан задовільний. 

Контейнери для вивозу сміття  - 3 шт. , розташовані на асфальтовому покритті, 

технічний стан задовільний. 

 

Освітлення – 4 прожекторів на даху будівлі, технічний стан задовільний. 

                        



Стан території на подвір’ї: 
 асфальтове покриття, технічний стан задовільний; 
 бетонна бруківка (сіра та кольорова), технічний стан задовільний 

(капітальний ремонт 2020рік); 
 трава штучна , технічний стан задовільний. 

  

6. Оснащення приміщень  закладу 

       Харчоблок оснащено технологічним обладнанням: 
 холодильник побутовий – 4шт.; 
 хододильні камери  - 3шт.; 
 електрична плита чотирьохконфорна з духовкою – 1шт.; 
 жарова шафа – 1шт.; 
 котли харчоварильні – 3шт.; 
 столи виробничі – 4шт.; 
 мийні ванни з нержавіючої сталі – 2шт., мийна ванна емальована -1шт.; 
 шафа для зберігання посуду та кухонного інвентарю з нержавіючої сталі 

– 1шт.; 
 тумба для зберігання хліба – 1шт.; 

     Забезпечення  господарчими товарами харчоблоку відповідає  вимогам інструкції 

з харчування дітей (миски, ножі, каструлі алюмінієві, каструлі емальовані, каструлі з 

нержавіючої сталі , відра, дошки, прибиральний інвентар). 

        

    Медичний блок забезпечений ліками, обладнанням  відповідно до переліку 

оснащення медичного кабінету дошкільного закладу. 

  

    В методичному кабінеті зберігається література: методична, дитяча, художня, 

періодичні видання ( газети, журнали). 

  

   Працівники ЗДО мають можливість користуватися сучасними технічними засобами 

навчання: 3 комп’ютерами, 9 ноутбуками з підключенням до інтернет – мережі Wi – 

Fi, мультимедійним проектором, музичним центром, магнітофоном, 3 принтерами 

(ксероксами, сканерами). 

  

      Ігрові зони в усіх вікових групах оснащені відповідно до вимог Освітньої програми 

«Дитина» для дітей від 2 до 7 років, але постійно потребує оновленню виносний, 

роздатковий та демонстраційний матеріал, іграшки.  

       

      Канцтовари в наявності відповідно до потреби закладу, поповнюються своєчасно. 

     Господарчі товари в усіх вікових групах в наявності, відповідно до вимог. 

     



 


