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ДОВІДКА
про наявність матеріально - технічної бази, в тому числі
достатня кількість обладнання для надання послуг дитячим закладом

Для здійснення основної діяльності дитячий заклад

має матеріально-технічну

базу:
земельну ділянку 7,8926 та,(оренда на 24 роки);
власний комплекс будівель;
автобус орендний;
та інший власний необхідний інвентар та обладнання.
Обладнання та інвентар харчоблоку повністю відповідає сучасним вимогам
та нормам, що дає можливість створити належні умови для нормального
харчування дітей.
Харчоблок об’єднує кухню, складські ( підсобні) приміщення та їдальню,
- чотири електроплити;
- дві електросковороди;
- електродуховка на три секції;
- електровитяжка;
- холодильники (чотири побутових, три морозильні камери та холодильна шафа);
- електроводонагрівачі;
В наявності овочевий та м’ясний цех, кімната для миття посуду, кімната для
зберігання хлібобулочних виробів та інші необхідні за санітарними вимогами
приміщення та кімнати для організації належного харчування, забезпечені
необхідним побутовим обладнанням; кімната для персоналу, душева, умивальник та
туалет.
їдальня - в якій може

харчуватися

одночасно 200 чоловік . та

забезп ечени й

таким обладнанням:

Для проведення виховної, гурткової та спортивно -масової роботи на
території закладу розташовані та обладнанні належним спортивним інвентарем:
стадіон розміром 150 х 200м , баскетбольна та волейбольні площадки розмірами 50
х50м„ гральні та танцювальний майданчики 30 х 50м, літній кінотеатр, гральні
кімнати, бібліотека.

Для змістовного відпочинку та організації спортивно - масової та культурно виховної роботи, для належної роботи гуртків за інтересами, заклад забезпечений
відповідним спортивним інвентарем ( баскетбольні, футбольні та волейбольні м'ячі,
спортивні канати, скакалки, бадмінтон, теніс та інше), настільні ігри, шахмати, шахи,
лото, канцелярські прилади та інший інвентар.
Спальні будиночки обладнані санітарними вузлами ( умивальник,
душова кімната) та пожежною сигналізацією.

туалет,

В кімнатах розміщені ліжка, тумбочки, шафи для дитячих речей. Також є
кімната для зберігання дитячих речей ( камера схову).
На території закладу розташовані альтанки та гральна кімната для занять
гурткової роботи.
Є телевізори, комп’ютери, музичні інструменти, музичний центр, магнітофони,
ОУБ.
На території закладу розташовані 7 житлових одноповерхових стаціонарних
цегляних будиночків, які розраховані на відпочинок одночасно 200 чоловік. Кімнати
для проживання відпочиваючих розраховані на 2 - 6 чоловік.
На території знаходиться медичний пункт. Це капітальна одноповерхова
цегляна будівля з розміщеними в ній ізолятором, який має три кімнати, дві на 4
ліжка кожна, працює фізкабінет - інгалятор, магнітотерапія, масажний, ЛФК.
Заклад забезпечений постільними комплектами,
іншими предметами, необхідними для потреб дітей.

ковдрами, рушниками та

Є зимовий та літній душ.
Заклад забезпечений цілодобово холодною та гарячою водою .
На території є власний артезіанський колодязь.
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