
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

закладу загальної середньої освіти 

Ліцей № 142 м.Києва 

(повне найменування закладу освіти) 
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При заповненні Паспорта враховували вимоги: 

 

1. Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 

2020 року № 2205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 

листопада 2020 р. за № 1111/35394. 

2. Державних будівельних норм (ДБН) у новій редакції. 

3. Прийнятого рішення засновника (власника) щодо підпорядкування закладу 

загальної середньої освіти. 

4. Дані щорічних звітів ЗНЗ-1. 
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І. Паспортні дані 

1.1 Адреса, телефон закладу освіти: ліцей № 142 м. Києва  

1.2. Код ЄДРПОУ: 236-19-20, 236-09-98, 236-12-60 

1.3. Відомча приналежність закладу: Солом’янська РДА 

1.4. Керівник  закладу освіти: Сільвестрова Ірина Анатолівна 

II. Загальні положення 

2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти: -  

2.2. Кількість будівель: дві (одна  будівля ліцею, одне технічне приміщення 

перебуває в аварійному стані) 

2.3. Потужність закладу освіти: 540 

2.4. Який лікувально-профілактичний заклад організує 

медобслуговування:  ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 11»м. 

Київ, вул. Гетьмана, 3 

2.5. Укомплектованість кадрами: укомплектовано  

2.6. Кількість учнів, які навчаються в школі: 515  

Наявні проблеми: технічні приміщення потребують негайного капітального 

ремонту  

Ш. Земельна ділянка 

3.1. Місце розташування: вул. Політехнічна, 2а 

3.2. Площа земельної ділянки: 5952 м 2 

3.3. Відстань до автомагістралі: 50м  

3.4. Огородження території :перебуває у аварійному стані, потребує 

капітального ремонту  

3.5. Благоустрій території: потребує відновлення після ремонту 

3.6. Зв'язок зон між собою та будівлями: задовільний  

3.7. В навчально-виробничій зоні розташовані: квітник, газони ,дерева  

3.8. В спортивній зоні розташовані: спортивний майданчик   

3.9. В господарській зоні розташовані: сміттєві баки, технічні приміщення  

3.10. Площа озеленення території : 1256 м 2 
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Наявні проблеми: необхідність встановлення  нової огорожі території, 

капітальний ремонт спортивного майданчика, капітальний ремонт технічних 

приміщень  

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення 

4.1. Типи забудови: капітальний  

4.2. Кількість поверхів навчального приміщення: чотири  

4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип 

водопостачання будівель: забезпечено центральне водопостачання, 

стан: задовільний  

4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування: 

забезпечено централізованою системою каналізацій  

Наявні проблеми: потребує термінового ремонту системи каналізування  

в харчоблоці, туалети 1-4 поверхів 

4.5. Забезпеченість системою опалення: забезпечено централізовано 

а) Рік введення в експлуатацію модуля опалення : капітальний ремонт 2021 

третій квартал 

б) Типи, моделі, потужність модуля: -  

 в) контрольно-вимірювальними приладами: укомплектовано  

4.6. Стан електромережі, грозозахисту, заземлення: задовільний , заземлення 

та громозахист відсутні 

4.7. Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними 

первинними засобами пожежогасіння: відсутня АПС,  первинними засобами 

пожежогасіння забезпеченно 

Наявні проблеми: терміново встановити АПС, грозозахисне обладнання та 

заземлення  

4.8. Навчальні приміщення: 

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних 

приміщень: 
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№  

з/п 

Приміщення Загална площа 

корпусу (м2) 

Загальна площа 

навчальних 

приміщень (м2) 

 

1 Шкільний корпус 5952 3456 

 

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня 

наповнюваність: 

№ 

з/п 

Приміщення  Площа навчальних 

приміщень (м2) 

Площа на 1-

го учня (м2) 

Середня 

наповнюваність 

1 Навчальні кабінети 50 м2 1,79 28 учнів 

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: 

забезпечено (потребує модернізації) 

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання 

навчальних приміщень: задовільна  

Наявні проблеми: потребує оновлення  твердий та м'який інвентар, у 

каб.21,26,27,31,30,37,38,39,40,41,46,47 потребують заміни дерев'яні перекриття  

4.9. Навчально-спортивні приміщення: 

а) Місце розташування: І ПОВЕРХ 

б) Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність :  

№  

з/п 

Приміщення Місце 

розташування 

Площа 

(м2) 

Площа на  

1 учня (м2) 

Одночасна 

пропускна 

спроможність 
1. 

Спортивний зал І 
60.4 2,01 30 

2. Спортивна 

кімната 
- 

- - - 

Площа приміщень при спортивному залі: 
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№  

з/п 

Приміщення Місце 

розташування 

Площа 

(м2) 

Площа на  

1 учня (м2) 

Одночасна 

пропускна 

спроможність 
3. Кімната для 

зберігання 

інвентарю 

 

 

 

І 26.9 - - 

4. Роздягальня:     

 жіноча І 11 0.73 15 

 чоловіча І 15.9 1,06 15 

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, 

душових кімнат: відсутні 

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: забезпечено 

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання 

навчально-спортивних приміщень: задовільний 

Наявні проблеми:  необхідне систематичне оновлення спортивного 

інвентарю 

4.10. Приміщення культурно-побутового призначення: 

а) Місце розташування:відсутнє 

б) Площа приміщень, площа на 1 учня:  

№ 

з/п 

Приміщення Площа 

приміщень 

 

 

Площа на 1 місце 

(м2) 

Кількість 

місць 
1.  Медіатека      - - - 

2. Актовий зал     - - - 

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання 

приміщень культурно-побутового призначення: приміщення-відсутні 

Наявні проблеми: - 

4.11. Приміщення службового призначення. 

а) Місце розташування: І-ІІ-ІІІ- ІV поверхи 
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б) Площа приміщень службового призначення: 

№ 

з/п 

Приміщен

ня 

Площа 

(м2) 

Місце  

розташуван

ня 

№ 

з/п 

Приміщення Площ

а (м2) 

Місце 

розташуванн

я 
1 Кабінет 

директора 

29,9 м2 ІІ 2 Кабінет 

заступників 

директора 

22,3 

м2 

ІІ 

 

3 

 

Учительськ

а 

27,6 м2 ІІ  

4 

 

Приймальня  

9,2 м2 ІІ 

5 Центр 

методичної 

роботи 

 35,9 м2  ІІ 6 Приміщення 

для 

учнівського 

самоврядуванн

я 

27,6 

м2 

ІІ 

7  Навчальні 

приміщенн

я 

  8 

 

 

 

 

Приміщення 

технічного 

персоналу 

 

 

 

 

18,6 

м2 

ІV 

математики 

Каб.34 

Каб.36 

Каб.46 

 

 

48,3 м2 

46,2 м2 

49,5 м2 

ІІІ,ІV 
9 Наявні інші 

приміщення 

(вказати) 

  

фізики 

Каб.31 

Каб.38 

 

48,1 м2 

63,6 м2 

ІІІ 

географії  

Каб.25 

 

47,9 м2 

ІІ 

укр-мови та 

літератури 

Каб.22 

Каб.23 

 

 

 

48,4 м2 

47,6 м2 

ІІ 

Іноземної 

мови 

Каб.44 

 

 

48,2 м2 

ІІІ 

Інформатик

и 

Каб.35 

Каб.39 

 

47,6 м2 

63,6 м2 

ІІІ 
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хімії  

каб.27 

 

64,1 м2 

ІІ 

Каб. 

психологів 

 

18,5 м2 

ІV 

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, 

мультимедійними засобами та інформаційно-комп’ютерними технологіями: 

обладнано частково 

Наявні проблеми: необхідно придбання нових мультимедійних 

комплексів та комп’ютерних класів 

4.12. Медико-санітарні приміщення. 

а) Місце розташування, площа, обладнання: 

№  

з/п 

Приміщення Площа (м2) Місце 

розташування 

Обладнання 

1. Медпункт      22,3 ІІІ Наявне 

(потребує 

систематичного 

оновлення)  

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-

санітарних приміщень: задовільний 

Наявні проблеми: медичний кабінет потребує капітального ремонту, 

обладнання потребує систематичного оновлення 

4.13. Побутові приміщення. 

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:  

№ 

з/п 

Приміщення Місце 

розташування 

Кількість 

приміщень 

Площа на 1 

учня при макс. 

наповн. 

Загальна 

площа  

1. Коридори  І-ІV поверхи 4  308,5 

2. Вестибюль  ІІ 1  20 
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3. Гардероб ІІІ-ІV поверхи 2  30,9 

4. Санвузли з 

умивальниками 

І-с 4  74,5 

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання 

побутових приміщень: задовільна 

Наявні проблеми:санвузли потребують термінового ремонту(заміна 

сантехніки,прогнилих труб),капітальний ремонт коридорів ІІ-ІV поверхів 

(коридор ІІ поверху- демонтаж вогненебезпечного дерев’яного покриття стін та 

монтаж безпечного покриття;коридор ІІІ- ІV поверхів –капітальний ремонт 

стелі,стін  та підлоги)) 

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування 

5.1. Місце розташування їдальні: І поверх 

5.2. Загальна площа їдальні: 17,3м2в т.ч. площа обіднього залу: 76,3 м2 

 Площа виробничих приміщень: 100 м2 

5.3. Обідній зал розрахований на  80 місць. 

5.4. Площа обіднього залу на 1 місце 0,8 м2  (із розрахунку на 1/3 частину 

учнів). 

5.5. Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 6 учнів(із розрахунку на 1/3 

частину учнів). 

5.6. Наявність виробничих приміщень: наявні 

5.7. Наявність санітарно-побутових приміщень: наявні 

5.8. Наявність овочесховища:овочевий цех              

Площа овочесховища: 10,9м2 

5.9. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, 

технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим 

посудом та ін.:забезпечено частково,потребує термінового встановлення 

марміту 
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5.10. Умови та режим миття посуду: задовільні, постійно після кожної 

перерви 

5.11. Режим роботи харчоблоку: 8.00-15.30 

5.12. Організація харчування здійснюється: КП «Школяр» 

5.13. Режим харчування: на перервах 

5.14. Організацію контролю за якістю харчування покладено на: 

заст.директора з НВР Горнович Л.Д. 

5.15. Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень 

їдальні: задовільний 

VI. Природне та штучне освітлення 

6.1. Орієнтація вікон навчальних приміщень:схід-південь 

6.2.     Коефіцієнт природного освітлення кабінетів: 

6.3. Джерела штучного електричного освітлення: LED-лампи 

6.4. Питома електропотужність  36 (Вт/ м2): 

6.5. Стан природного та штучного електричного освітлення: задовільний 

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування 

закладу освіти 

7.1. Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції: наявна з 

Солом’янським РУО 

7.2. Наявність угоди про вивіз сміття: наявна з Солом’янським РУО 

7.3. Наявність графіка проходження періодичних медоглядів 

працівниками закладу освіти: наявний 

7.4. Медобслуговування учнів здійснюється медсестрою Іваненко Т.В. 

(проводяться профілактичні бесіди) 

7.5. Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, 

харчування учнів: задовільні 

VIII. Споживання ресурсів 

8.1. Наявність приладів обліку теплової енергії: наявний. 
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8.2.Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/ 

поточний рік (м3): відсутній 

8.3. Наявність приладів обліку електричної енергії: наявний 

8.4. Наявність приладів обліку холодної води: наявний 

8.5. Наявність приладів обліку гарячої води: наявний 

Наявні проблеми: наявні прилади обліку потребують систематичної 

повірки 

IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-

методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік 

та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із 

зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти 

місцевого бюджету):  

Протягом попереднього 2020-2021 навчального року було  проведено наступні 

заходи із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази 

закладу освіти: 

Проведено заміну радіаторів опалення та водопровідної системи(частково); 

Проведено капітальний ремонт внутрішньої електромережі ліцею(частково); 

Встановлення шкільного скалодрому; 

Отримання обладнання STEM-кабінетів фізики, хімії та біології на суму 

541549грн 

X.Фінансовий звіт ліцею №142 про надходження та використання 

бюджетних коштів протягом 2021 року 

1.Комфорки електричні енергозберігаючі для ремонту електричних плит у 

харчоблоці                                                                              6 шт.за актом прийому 

2.Папір формату А4                                                              50 шт. на суму  5970грн  

3.Табель навчальних досягнень 5-11 кл                            700шт. на суму 1120грн 

4.Особова справа учня                                                          10шт. на суму 72 грн 
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5.Формуляр читача бібліотеки                                              100шт.на суму 230грн 

6.Комп’ютер у комплекті(ПК,монітор,клавіатура. «миша» 10шт. за актом 

прийому 

7.Рушники паперові                                                             660шт. на суму 7286грн 

8.Папір туалетний одношаровий                                          650шт.на суму 2067грн 

9.Електрочайник Аrdesto                                                        5шт.на суму 4250 грн 

10.Посуд для їдальні(тарілка мілка-200шт.,тарілка глибока-200шт.,чашка-

200шт.,ложка-200шт.,виделка -200шт.,гастроємність-4 шт.,ложка сервіровочна-

2шт.,щипці універсальні -2 шт.)                                             на суму 36702грн 

11.Бактерицидний рециркулятор                                           3шт. на суму 4664грн 

12. Емаль ПФ-115 зелена 2.8кг - 6шт. емаль ПФ-115біла 2.8кг -11шт.,емаль ПФ-

115сіра 2.8кг- 5шт., емаль ПФ-115 червоно-коричнева2.8кг -4шт., емаль ПФ-

115жовта 2.8кг -6шт.,емаль ПФ-115синя 2.8кг 6шт. 15, емаль ПФ-115 червона-4 

шт., емаль ПФ-115 бузкова -4шт.,фарба фасадна -60л.,лак паркетний 2.5 кг -8 

шт.,розчинник 1л. – 4шт.                                                              на суму 14411грн 

15.Вологі серветки                                                            300шт. на суму 7722грн 

16 Маски одноразові                                                     13000шт. на суму 14880грн 

17.Дезінфекційний засіб «Саніст СТ»  1кг                   20шт на суму 276грн 

18. Дезінфекційний засіб «Манорм»  1000мл              7шт.на суму  1638грн  

19. Дезінфекційний засіб «НОРекспрес» 5000мл         22шт.на суму 20328грн 

20. Дезінфекційний засіб «НОРекспрес» 1000мл         5шт.на суму 870грн 

21.Серветки для господарчих потреб                              30упак  на суму 4590грн 

22.Мікроскоп монокулярний                                          20 шт  на суму 59999грн 
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23. Тонометр з дитячою манжеткою                                  1 шт на суму 536грн 

24.Тонометр автоматичний з адаптером                            1 шт на суму 1469грн 

25.Багатофункціональний стетоскоп                                   1шт на суму 589грн 

26.Спортивний інвентар(м’яч футбольний -7шт,м’яч баскетбольний -10шт.,м’яч 

волейбольний -7шт.)                                                            на суму 11555грн 

27.Ящик пожежний   для піску                                           10шт.  за актом прийому 

28.Рідке мило антибактеріальне                                           45л на суму 2790грн 

29.Мило господарське тверде                                              50 шт.на суму 450грн  

30.Комплект для прибирання(совок та щітка)                   3 компл.на суму 675грн 

31.Швабра для прибирання                                                   12 шт.на суму 4920грн 

32.Мол для прибирання підлоги                                            12 шт.на суму 240грн 

33.Щітка                                                                                    6 шт.на суму 280грн 

34.Мітла з поліпропілену                                                          3 шт.на суму 351грн 

35.Корзини пластмасові                                                            3 шт. на суму 71 грн 

36.Швабра для вікон                                                                2 шт. на суму 390 грн  

37.Мітли березові                                                                     35 шт.на суму 945 грн 

38.Комплект персональних комп’ютерів 35шт    1 комп       на суму  645750грн                                         

 

 

 


