ДОДАТОК 2

2.1. Довідка про наявність спальних місць в
ТОВ„ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ „ЧАЙКА,,
Назва дитячого
оздоровчого
табору

Спеціалі
зація

Характеритика
спальних
корпусів

ТОВ„Дитячий
заклад
оздоровлення
та відпочинку
„ЧАЙКА,,

Види послуг з
оздоровлення
та відпочинку,
які надаватиме
учасник:
-розміщення та
проживання;
-організація
харчування;
-організація
виховної
діяльності
та дозвілля;
-послуги з
організації
фізкультурноспортивної
діяльності;
-медичне

На
території
закладу
розміщено
7 житлових
будинків
озрахованих
на 160
спальних
місць

Директор
ТОВ « ДЗОВ « ЧАЙ

Кількість
спальних
місць в
кімнаті

Наявність та
місце
розташування
санвузлів(туалет,
Умивальник)

Розташу
вання
душових

В кожному
спальному корпусі
є туалет та
умивальна
кімната з
постійною
подачею гарячої
та холодної води

в усіх
спальних
корпусах
є душові
кімнати
на 2
лійки,
також на
території
закладу є
літній
душ на
20 лійок

Спальні
кімнати
розра
ховані
на 2-6 осіб

Д.ЛИХЕНКО

Умови
постачання
гарячої
води

Гаряча та
Холодна
вода в
закладі
цілодобово,
є власна
скважина і
бойлерна.

Умови
прання
білизни

Забезпечення
дитячих
(спальних)
кімнат
якісними
меблями
В закладі є
В кімнатах
приміщення є ліжко,
для прання тумбочка,
білизни
шафа

та
особистих
речей, в
якому
розміщено З
пральні
машини.
Праня
здійнюється,
спец, персо
налом

2.2.

Довідка про наявність харчоблоку, столової
у Дитячому оздоровчому закладі „Чайка,,

Місце
розташування

Тип, вид

Харчоблок
розташований у
стаціонарному
приміщенні 3
усіма
під’єднаними
відповідними
комунікаціями
та об’єднує
кухню, столову
та необхідні
підсобні,
приміщення

В капітальному
цегляному
одноповерховому
стаціонарному
приміщенні

Власне,
орендоване

Загальна
кількість
посадочних
місць

Наявність
вентиляції,
кондиціонерів

Кількість
прийомів
їжі на
добу

Організація
харчування

Приміщення
харчоблоку
власне

в їдальні
може
харчуватися
одночасно
186 чоловік

Приміщення
кухні обладнане
системою
електровентиляції

П’ять
прийомів
їжі на
добу

Харчування
організовано в
одну зміну

Директор
ТОВ «Д ЗО В

Д.ЛИХЕНКО

Наявність
дієтичного
харчування

Розроблено та
затверджено
Управлінням
Держпродспоживслужби
в Гайворонському
районі
14-ти денне дієтичне
меню, яке буде
використову
ватися
в разі потреби

2.3. Довідка про наявність ігрових майданчиків, спортивних площадок на території
Дитячого оздоровчого закладу „Чайка,,
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

Н айм енування

Загальна площ а

Загальна характеристика

Кількість
спортивних снарядів

Футбольне поле 3
воротами

стадіон

30000 м2

Спортивний стадіон з футбольними
воротами, місцем для стрибків у
довжину

волейбольні площадки

130 м2

Розташована на території закладу
поряд з стадіоном

Обладнана волейбольною
сіткою

Окреме приміщення для
проведення виховної, гурткової
роботи, з розміщенням
комп»ютерного гуртка

Об лаштована столами,
стільцями, телевізор,ДВД

80 м2

гральна кімната

250 м2

Літній кінотеатр

100 м2

танцювальний майданчик

Обладнаний сценою та лавками на
200 осіб, з шиферним дахом
Місце для проведення дискотек,
культмасових заходів у вигляді
кругу з цементним покриттям 3
облаштованими лавками для
сидіння дітей
Кімната з полицями, де
зберігаються книги

6.

12 м2

бібліотека
-------------------------------- ~
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2.4. Довідка про наявність пляжів, рятувальників та спецзасобів
де буде здійснюватися купання дітей

з/п

Найменування
пляжу

1.

Міський пляж

№

Місце
розташування

На лівому березі
річки
Південний Буг

Загальна
характеристика,
площа пляжу

Наявність
огорожі
території
пляжу

2000м2, пісчаний
берег з облаштованими місцями для
відпочинку
( «грибочки 3
лавочками»), кабінки
для переодягання,
туалет

Частково
по
суші
та буйками
по акваторії

Відсутність
вільного доступу
на територію
пляжу
стороннім особам

Відстань від
дитячого
закладу до
пляжу

Кількість рятувальників
наявність спецзасобів для
рятування дітей на воді

Під час купання дітей, які
перебувають у таборізабезпечено контроль з боку
охорони пляжу та заборону
вільного доступу на
територію пляжу стороннім

Відстань від
дитячого
закладу до
пляжу
становить
300 метрів

Два рятувальники з необхідними
спецзасобами для рятування дітей
на воді та вихователі

Купання дітей здійснюється у річці Південний Буг на спеціально обладнаному пляжі.
Укладено Договір на користування частиною території міського пляжу Гайворонської міської ради з наданням
необхідних документів на експлуатацію пляжу ( Паспорта, тощо)

