
Програма 

капітальних ремонтів та покращення матеріального забезпечення 

Київського професійного будівельного ліцею на 2018-2024  рр. 

№ з/п Назва заходу Термін 

виконання 

Кошти 

Спец.фонд 

(тис.грн.) 

Загальний 

фонд  (тис. 

грн.) 

1.  Капітальний ремонт чоловічого туалету виробничого корпусу 2018  90.0 

2.  Заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі 2018  150.0 

3.  Капітальний ремонт та гідрохімічне очищення системи опалення 

навчально-виробничого та суспільно-побутового корпусів 

2018  100.0 

4.  Придбання інструментів для забезпечення навчального процесу  в 

майстернях ( згідно переліку ДС ПТО) 

2018 50.0  

5.  Придбання обладнання для створення матеріальної бази з професії 

«касир в банку; касир торговельного залу, адміністратор» в т.ч.: 

- Робоче місце касира; 

- Робоче місце продавця – 6 шт. 

- Касові апарати – 15 шт. 

- Камери схову – 2 шт. 

- Стелажі для розміщення продукції; 

- Сейфи – 2 шт; 

 

2018  

 

10.0 

35.0 

105.0 

6.4 

18.0 

10.0 

 

6.  Придбання матеріалів в т.ч. 

- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, ацетилен 

- металовідходи;( 2 тн.) 

- металопрокат різний; 

- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі 

суміші, грунт ), фарби на водній та масляній основі, розчинники, 

гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель) 

 

2018 

 

 

30.0 

4.0 

9.0 

8.0 

29.0 

90.0 

 



7.  Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення кабінетів №№ 

202, 302, 305, 408 в т.ч.: 

-  комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна; 

2018  

 

32.0 

24.0 

8.0 

 

8.  Придбання меблів для каб. №№ 302, 305, 408 , 106 в т.ч.: 

- Парта учнівська; 

- Стільці учнівські; 

- Робоче місце викладача 

 

2018 80.0  

9.  Виконання поточних ремонтів в: 

-  Кабінетах №№ 405, 406 

- Майстерні лабораторії з професії «касир в банку,касир 

торговельного залу, адміністратор» 

- Коридору та сходових клітин виробничого корпусу; 

- Кімнати майстрів; 

- Роздягальні ( душова, санвузол) в спортивній залі. 

2018 145.0  

                                                         ВСЬОГО  693.4 340.0 

1.  Капітальний ремонт санвузлів  1 та 4 поверхів гуртожитку 2019  164.0 

2.  Капітальний ремонт вікон ( заміна дерев’яних на енергозберігаючі) в 

навчальних кабінетах 1-4 поверхів 

2019  150.0 

3.  Придбання інструментів для забезпечення навчального процесу в 

майстернях ( згідно переліку ДС ПТО) 

2019 150.0  

4.  Придбання обладнання для забезпечення навчального процесу в 

слюсарній майстерні: 

- Станок вертикальний, свердлувальний 

- Станок заточувальний 

2019 24.0  

5.  Придбання матеріалів в т.ч. 

- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, ацетилен 

- металовідходи;( 2 тн.) 

- металопрокат різний; 

2019  

       33.0 

       4.4 

        9.9 

        8.8 

31.9 

 



- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі 

суміші, грунт ), фарби на водній та масляній основі, розчинники, 

гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель) 

 

99.0 

6.  Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення кабінетів №№ 

201,  403  в т.ч.: 

- комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна; 

2019 84.0  

7.  Придбання меблів для каб. № 201, 403,  методкабінет в т.ч.: 

- Парта учнівська; 

- Стільці учнівські; 

- Робоче місце викладача 

 

2019 90.0  

8.  Виконання поточних ремонтів   

- в кабінетах № 107, № 308 

- реконструкція малярної майстерні  для створення матеріальної 

бази з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій 

2019 

 

150.0  

                                                                                          ВСЬОГО  685.0 314.0 

1.  Капітальний ремонт вікон ( заміна дерев’яних на енергозберігаючі) в 

навчальних кабінетах 1-2 поверхів. 

2020  309.15 

2.  Придбання інструментів для забезпечення навчального процесу в 

майстернях ( згідно переліку ДС ПТО) 

2020 115.0  

3.  Придбання обладнання з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» 

- стенд перевірки генераторів та стартерів 

- стенд для діагностики форсунок двигуна 

2020 40.0  

4.  Придбання матеріалів в т.ч. 

- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, ацетилен 

- металовідходи;( 2 тн.) 

- металопрокат різний; 

- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі 

2020  

33.3 

5.5 

        11.0 

10.0 

39.0 

110.0 

 



суміші, грунт ), фарби на водній та масляній основі, розчинники, 

гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель) 

5.  Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення кабінетів №№ 

110,107, 308, бібліотеки, кабінет заступника з навчальної роботи  в 

т.ч.: 

- комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна. 

2020 85.0  

6.  Придбання меблів для каб. №№ 107, 110,   308 , читальної зали 

бібліотеки  в т.ч.: 

- Робочий стіл індивідуальний  

- Парта учнівська; 

- Стільці учнівські; 

- Робоче місце викладача 

 

2020 90.0  

7.  Виконання поточних ремонтів: 

-  в каб.407,408; 

- реконструкція майстерні з професії «Штукатур, лицювальник-

плиточник. 

2020 150.0  

                                                                                      ВСЬОГО  688.8 309.15 

1.  Капітальний ремонт та утеплення фасаду 2021 - 487.5 

2.  Встановлення теплових лічильників ( 4 шт) 2021  240.0 

3.  Придбання інструментів та обладнання для забезпечення 

навчального  процесу в майстернях( згідно переліку ДСПТО) 

Обладнання майстерні з професії авто слюсар: 

- підіймач гідравлічний 

2021 90.0 

 

70.0 

 

4.  Придбання матеріалів 

- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, ацетилен 

- металовідходи;( 2 т.) 

- металопрокат різний; 

-будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі 

2021  

58.0 

5.0 

9.0 

8.0 

30.0 

100.0 

 



суміші, грунт), фарби на водній та масляній основі, розчинники, 

гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель) 

 

5.  Придбання комп’ютерної та оргтехніки в каб. №407, 405,406, 

майстерні з професії «слюсар з ремонту автомобілів» 

- комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна; 

2021 60.0  

6.  Придбання меблів в каб.306,307,309 

- Парта учнівська; 

- Стільці учнівські; 

- Робоче місце викладача 

 

2021 80.0  

7.  Виконання поточних ремонтів : 

-  каб. № 307 

- центральний вестибюль та перехід навчального корпусу 

2021 100.0  

8.  Розроблення проектно-кошторисної документації та обладнання 

приміщень ліцею та гуртожитку  автоматичною пожежною 

сигналізацією та оповіщенням з виведенням на пульт пожежної 

частини 

2021  1400.0 

                                                                                  ВСЬОГО  610.0 2127.5 

1. Капітальний ремонт санвузла та умивальника на 2 поверсі 

гуртожитку 

2022  120.0 

2. Капітальний ремонт трубопроводів дворової каналізації з 

виробничого корпусу 

2022  250.0 

3. Капітальний ремонт актової зали 2022  520.0 

4. Придбання інструментів для забезпечення навчального  процесу в 

майстернях( згідно переліку ДСПТО) 

 Обладнання для професії слюсар з ремонту автомобілів : 

- Прес гідравлічний 

- Тумба-візок 

- Компресорна станція для роботи пневмоінструменту 

 

2022 80.0 

 

 

20.0 

26.0 

54.0 

 



5. Придбання матеріалів 

- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан , ацетилен 

- металовідходи;( 2 тн.) 

- металопрокат різний; 

- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі 

суміші, грунт), фарби на водній та масляній основі, розчинники, 

гіпсокартон,  кріпильні та конструкційні матеріали, кахель) 

2022  

65.0 

6.0 

10.0 

12.0 

35.0 

152.0 

 

 

6. Придбання комп’ютерної та оргтехніки в каб.307,309, актову залу, 

кабінет психолога:  

- комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна. 

2022 80 

 

 

 

7. Придбання меблів в каб. № 405, каб.  ОП, №406 

- Парта учнівська; 

- Стільці учнівські; 

- Робоче місце викладача 

2022 90.0  

8. Виконання поточних ремонтів: 

- медичний пункт; 

- кабінет заступників директора з НР та НВР; 

- коридор 1 поверху навчального корпусу 

2022 120.0  

                                                                               ВСЬОГО  750.0 890.0 

1. Капітальний ремонт вікон 2023  250.0 

2. Капітальний ремонт майстерні мулярів з метою створення Центру 

будівельних професій  

2023  1300.0 

3.  Придбання інструментів та обладнання для забезпечення 

навчального  процесу в майстернях( згідно переліку ДСПТО) 

Обладнання майстерні з професії  «Кухар, кондитер, бармен, 

офіціант» 

2023 100.0 

 

110.0 

 

4. Придбання матеріалів 

- електроди 

- зварювальний дріт 

2023  

65.0 

6.0 

 



 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, ацетилен 

- металовідходи;( 2 тн.) 

- металопрокат різний; 

- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі 

суміші, грунт), фарби на водній та масляній основі, розчинники, 

гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель) 

 

10.0 

12.0 

35.0 

152.0 

5. Придбання комп’ютерної та оргтехніки для забезпечення  

майстерень рихтувальників кузовів; електрогазозварювальників 

ручного зварювання; штукатурів, лицювальників-плиточників; 

монтажників гіпсокартонних конструкцій: 

- комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна; 

2023 100.0  

6. - Придбання меблів в каб.408,407, ст. майстра, кабінет 

директора : 

-  Парта учнівська; 

- Стільці учнівські; 

- Корпусні меблі  

- Робоче місце викладача 

 

 

2023 100.0  

7. Виконання поточних ремонтів в кабінеті ст. майстра, директора, 

коридорі та сходових маршах 2 поверху навчального корпусу 

2023 150.0  

                                                                                   ВСЬОГО  840.0 1550.0 

1. Капітальний ремонт асфальтового покриття 2024  120.0 

2. Облаштування спортивного майданчика для заняття ігровими та 

силовими видами спорту 

2024  800.0 

3. Придбання інструментів та обладнання для забезпечення 

навчального  процесу в майстернях( згідно переліку ДСПТО) 

Обладнання майстерні з професії  «Кухар, кондитер, бармен, 

офіціант» 

2024 100.0 

 

150.0 

 

4. Придбання матеріалів 2024   



- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, ацетилен 

- металовідходи;( 2 тн.) 

- металопрокат різний; 

- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна штукатурка, клеючі 

суміші, грунт), фарби на водній та масляній основі, розчинники, 

гіпсокартон, кріпильні та конструкційні матеріали, кахель) 

 

65.0 

6.0 

10.0 

12.0 

35.0 

172.0 

5. Придбання комп’ютерної та оргтехніки в кімнату майстрів, 

спортивну залу, кімнату відпочинку в гуртожитку, слюсарну 

майстерню: 

- комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна. 

2024 120.0  

6. Придбання меблів в кімнати гуртожитку: 

- шафи для одягу; 

- тумбочки; 

- столи; 

- стільці 

2024 150.0  

7. Виконання поточних ремонтів  коридору 3-4 поверхів навчального 

корпусу, кліткових сходів та коридору  суспільно-побутового 

корпусу. 

2024 170.0  

                                                                                ВСЬОГО  990.0 920.0 

 

Директор Київського професійного 

  будівельного ліцею          М.Д.Іванець 

 

Хильченко І.Г. 5639942, 5639828 


