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Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з АГР Яценка Д.К., 

Вчена рада відмічає, що підготовка університету до роботи в зимовий період 

2018-2019 р. проводилась і проводиться в умовах обмеженого фінансування. 

Планом підготовки до зимових умов передбачались роботи, які університет 

може виконати власними силами. 

Планові роботи виконані силами підрозділів університету. 

 1. Теплоенергетичним відділом: встановлено пластинчастий теплообмінник з 

заміною вузла гарячого водопостачання в котельні, встановлено лічильник 

теплової енергії на лінії гарячої води, лічильник теплової енергії в 

приміщенні їдальні , замінено насос в насосній станції для перекачування 

питної води, замінена стара тепломережа на ділянці житловий будинок № 7 - 

9 -10- дитячий садок –130 м/п ( у двомірному вимірі) на предізольовану. 

Виконана ревізія і ремонт запірної арматури, промивка системи опалення у 

 навчальних корпусах, гуртожитках, лабораторіях, будинку культури, 

встановлено теплообмінник на мережі відпрацьованих газів у котельні, 

проведено роботи по ревізії всієї газової мережі університету з заміною 

аварійних ділянок. Вартість робіт  виконаних власними силами підрозділу  

складає біля 500 тис. грн. 

2. Гуртожитки:  гуртожиток № 1 – замінено частину холодного 

водопостачання, заміна електромережі блоку № 32, замінено старі вікна на 

 м/пластикові 8 шт.; гуртожиток № 2 – встановлено бойлери в душових – 3 

шт.; замінено частину холодного водопостачання заміна електромережі на 12 

блоці; гуртожиток №3 – встановлено бойлери в душових – 6 шт.; гуртожиток 

№ 4 – замінено старі вікна на м/пластикові 10 шт.; замінено частину 

холодного водопостачання, ремонт інженерних комунікацій;гуртожиток № 5 

– замінено старі вікна на м/пластикові – 10 шт; гуртожиток № 6 – замінено 

старі вікна на м/пластикові – 10 шт. Вартість робіт виконаних власними 

силами гуртожитків складає біля 300 тис. грн.  

3. Гараж: підготовлена техніка до роботи в зимових умовах. 

4. Відділ головного енергетика: проведені роботи з поточного ремонту 

кабельних мереж університету, проведено технічний огляд та вимірювання 

високовольтного електрообладнання  підстанції ДІІТу, зроблена заміна 

силового кабелю 5 блоку навчального корпусу, проводяться випробування 

електричних мереж та  заземлення. Вартість робіт виконаних власними 

силами підрозділу складає біля 253 тис. грн. 

5. Відділ головного механіка: постійно проводяться профілактичні роботи на 

мережах водопостачання і водовідведення університету, відремонтовано 

мережу холодного водопостачання гаражу, житлового будинку №1. 



6. Ремгрупа: зроблено частковий ремонт  покрівлі житлових будинків 

№9,10,1, частковий ремонт покрівлі навчально-механічних майстерень, 

відремонтовані вимощення будинків № 7,3,9, відремонтовано водостоки та 

пелена гуртожитків №3, №1, очищені водостоки буд. № 7,3,4, виконано 

скління сходових клітин будинків, гуртожитків, скління вікон навчального 

корпусу, виконані роботи по утепленню вікон, дверей Виконано ремонт 

м’якої покрівлі котельні – 800м2, відремонтовано покрівлю гаражу, Вартість 

робіт  виконаних власними силами гуртожитків складає біля 300 тис. грн.. 

Вартість робіт виконаних силами підрозділів  університету складає 

1363 тис. грн. 

Разом з цим не виконано: ремонт огорожі насосної, ремонт  покрівлі 

ГРП, покрівлі прибудови №3 навчального корпусу, не виконана 

реконструкція ГРП.  

Підрядним способом виконано роботи з технічного огляду та 

вимірюванню високовольтного електрообладнання підстанції ДІІТу. Вартість 

виконаних робіт складає 49,753 тис. грн. 

На період канікул передбачено зниження температури повітря в новому 

навчальному корпусі та частині старого корпусу до 9-10 градусів, в останній 

частині старого навчального корпусу – до 17-18’. Заходи, проведені 

університетом, дадуть можливість заощадити кошти. 
 

Вчена рада постановляє: 

1. Доповідь проректора з АГР Яценка Д.К. взяти до відома. 

2. Комісії з питань  теплозбереження до 30.11.2018 р. прийняти всі 

приміщення відповідно до паспортів. 

Відповідальний: проректор з АГР Яценко Д.К.  

Термін виконання – до 30.11.2018 р. 

3. Терміново вжити заходи по забезпеченню теплового режиму під час 

опалювального сезону. 

Відповідальний: проректор з АГР Яценко Д.К.  

Термін виконання – до 30.11.2018 р. 

4. Розробити план заходів на  2018-2019 р. та розрахувати потребу 

фінансування по реконструкції ГРП. 

Відповідальні: Ректорат, Радкевич А.В., Жовтонога М.М., Яценко Д.К., 

Ткач В.Ф. 

Термін виконання – до 30.11.2018 р. 

 


